
Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00  
 
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen, 
Birthe Godthåb, Henrik Fjelsted og Leif Jensen. 
 
Afbud fra Birthe Ømark  
 

1. Meddelelser fra  
a. Sognepræsten (orienterede om 2 del konfirmation og mulighed for sølv- og 

guldbryllup i kirken 
b. Leif orienterede om brandtilsyn, som var OK samt ny tavle med navne ved 

indgangen til kirkegården. 
 

2. Jordareal til p-plads ved kirken. 
Mette og Lars Nielsen fastholder deres prisforlangende. 
Jørn Hermansen har en byggegrund overfor kirken, som han vil sælge. Der 
arbejdes videre med at få sagen på anlægsbudgettet. 
 

3. Ansættelseskontrakt med Kirkesanger. Jon orienterer 
Ansættelseskontrakten er godkendt. 
 

4. Opfølgning på fællesmøde for Hersom, Bjerregrav og Klejtrup menighedsråd 
den 2. marts 2017. 
Punktet blev drøftet.  
 

5. Årsregnskabet v/ Marianne (se tidligere mail)  
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

6. Regnskabsjobbet er ledigt, idet Marianne ønsker at stoppe med opgaven.  
Det besluttes at ansætte Sonja Tovgaard i jobbet som regnskabsfører; 
Marianne er fortsat kasserer. 
 

7. Arbejdsplan og markedsføring af: 



a. Gospelgudstjeneste, den 6. april kl. 19.00  
Henrik og Kirsten tager sig af det.  
 

b. Foredrag med Anders Agger på Klejtrup Musikefterskole, den 27. april kl. 
19.30 
 

c. En anderledes gudstjeneste, den 17. maj kl. 17.00 
Jon, Henrik, Birthe og Marianne tager sig af det. 
 

d. Grundlovsdag i præstegårdshaven, den 5. juni kl. 13.30 
 Jon laver A-4 ark med markedsføring af alle arrangementer, som 
 husstandsomdeles. 

 
8. En anderledes høstgudstjeneste. Idegrundlag drøftes. 

Der arbejdes videre med ideen med at afholde høstgudstjeneste på en gård, 
muligvis i Bjerregrav. 
 

9. Evt. julekoncert med Tina Siel med trio den 7.12.2017.  
Forslaget blev godkendt, og der vil være fri entre.  
 

10.  Lysbue i Klejtrup Kirke.  
Firmaet ville gerne vise lysbuen frem, da de var i området.  
Leif og Jon deltog i fremvisningen, og firmaet har efterfølgende fremsendt 
tilbud (se bilag)  
For nuværende takker vi nej til tilbuddet.  
 

11.  Evt. herunder fastsættelse af datoer for kommende møder   
Næste møde den 20.4. kl. 19.00 i Sognehuset – Kirsten sørger for brød m.v.  
Kirkesyn den 09.05. kl. 17.00 med efterfølgende budgetmøde. 
Evt. møde den 7.6. kl. 19.00 hvis der er punkter til dagsordenen. 
 
 
 
 


