
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 15. marts 2018 kl. 16.30  
 
Til stede: Jon Pugholm, Birthe Godthåb, Marianne Fruergaard, Henrik Fjelsted, Sonja 
Tougaard, Kirsten Sørensen, Edith Mark, Leif Jensen og Birthe Ømark. 
 
Desuden deltog Egon Pedersen. 
Afbud fra Kirsten Krab Koed 
 
Salme valgt af Jon: I Østen stiger solen op 
 
1. Orientering fra  
a. Sognepræsten 

• Edith er omfattet af lockout, og er, hvis det kommer så vidt, ikke til at træffe 
fra 10. april 

• Edith føler sig velkommen 
 
b. Leif 

• Ny lysdæmpning er installeret i kirken 
 
c. Formand 

• Arbejdet med den nye parkeringsplads begynder, så snart frosten går af 
jorden 

• Har modtaget en forespørgsel fra Danmission vedr. et foredrag. Jon har takket 
nej på grund af den korte tidsfrist. Vi overvejer det en anden gang, evt. til 
efteråret 

• Der var udsolgt til Julekoncerten med Den Unikke Trio, og vi overvejer at finde 
et lignende godt navn til Julekoncerten i 2018, f.eks. Ann Mette Elten 

 
2. Økonomi 
Foreløbigt regnskab 2017 
Sonja gennemgik regnskabet, som udvistes et overskud på 71.238,91 kr. Herfra skal 
trækkes udgifter til kalkning af kirken på 30.210 kr., og overskuddet bliver derfor ca. 
40.000 kr.  



Regnskabet blev godkendt med denne ændring.  
Revisionsprotokollat blev underskrevet.  
 
3. Sognehuset – udlejning og rengøring 
Dette fungerer ikke helt optimalt. Derfor beslutter rådet, at f.eks. Kunst i Klejtrup 
skal betale 200 kr. pr. gang, første gang den 1. maj i år. Henrik tilbyder at gøre rent i 
Sognehuset en gang om ugen. 
 
4. Minikonfirmander – underviser fremover 
Iben Barnwell har undervist minikonfirmanderne hidtil. Rikke skal evt. overtage 
undervisningen, hvis det kan lægges ind i organiststillingen. Vi arbejder videre med 
denne plan. 
 
5. Orientering fra Præstegårdsudvalget 
Intet nyt fra udvalget. 
 
6. Friluftsgudstjeneste – hvornår og hvor 
Rådet overvejer at holde en friluftsgudstjeneste sammen med byvandringen til 
byfesten, og det bliver evt. i Hærup. 
 
7. Kirkegården 
Leif og Jon har haft et indledende møde med et firma, som kan hjælpe os med at 
lave en helhedsplan for kirkegården. Rådet diskuterer emnet og er enige om, at det 
er en god idé. Først skal vi have bevilget projektering til et beløb af ca. 51.000 kr., før 
planlægningen kan gå i gang.  
 
8. Bemanding af kommende arrangementer 
Gospelgudstjeneste 13. april i samarbejde med de øvrige sogne: Kirsten S. og Henrik. 
Anderledes Gudstjeneste 17. maj: Jon, Birthe G. og Kirsten S. 
 
9. Eventuelt og næste møde 
Der er fællesmøde den 23. maj i Hersom. 
Næste møde er 13. juni kl. 16.30. Mødet flyttes evt., hvis der bliver provstesyn. 
 



Der er kommet forslag om renovering af kirkeuret. Dette tages op til 
kirkegårdssynet.  
 
 
Underskrevet af Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Edith Mark, 
Marianne Fruergaard, Birthe Godthåb og Birthe Ømark. 
 


