
Referat af menighedsrådsmøde (med kirkesyn) onsdag den 13. juni 2018 
kl. 16.30  
 
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Birthe Godthåb, Marianne Fruergaard, 
Henrik Fjelsted, Sonja Tougaard, Leif Jensen og Birthe Ømark. 
 
Afbud fra Kirsten Sørensen 
 
Orientering fra  
a. Sognepræsten 

• Plejehjemmene vil gerne have en Gudstjeneste i kirken, og vi aftaler, at der 
efterfølgende er kaffe i Sognehuset. 

 
1. Kirkegårdssyn 
Kirkeuret skal renoveres. 
Udestående fra sidste års kirkesyn er nu udbedret, dog er der stadig obs på 
murankre. 
Leif bevilges et OK benzinkort. 
 
2. Budgetopfølgning 
Kvartalsrapport for første kvartal af 2018 udviser et overskud på 71.352,82 kr. Alt 
ser fint ud. 
 
3. Evaluering af: 
Gospelgudstjeneste (fælles): det var som altid en succes. 
 
Anderledes Gudstjeneste 17. maj: det var et godt arrangement med dygtige 
musikere. Ca. 40 personer deltog i efterfølgende spisning i Sognehuset.  
 
Grundlovsfest: festen gik fint med en god taler og fin underholdning. Ca. 50 
personer deltog i Grundlovsfesten.  
 
4. Sognehuset 
Henrik gør rent i Sognehuset, og der er nu altid pænt. Henriks datter Stine ansættes 
ca. 2 timer om ugen til at gøre rent. Hun ansættes i perioden fra 1. september til 1. 
juni.  
Kunst i Klejtrup skal have udstilling i Sognehuset i forbindelse med byfesten. De 
låner huset gratis.  



Henrik indkøber rengøringsmidler og et flag. 
 
Sognehuset kan eventuelt bruges til andre arrangementer, f.eks. sangaften eller 
”kaffestue” for et evt. vedligeholdelseslaug, hvis et sådant oprettes. Sognehuset kan 
lejes, men kun til konfirmation og kun for Klejtrup konfirmander. Prisen er 1.400 kr. 
inkl. rengøring. Dette annonceres i Kirkebladet.  
 
5. Driftsbudget 2019 (brev fra provsten) 
Ifølge brev fra provsten er budgettet for 2019 beskåret med 50.000 kr. 
Jon har bedt om et møde med provsten torsdag den 28. juni kl. 15.30. Jon, Sonja og 
Marianne deltager. 
 
Foreløbigt budget for 2019 er afleveret og godkendt den 13. juni kl. 17.36. 
 
6. Anlægsbudget 2019 
Rådet ansøger om bevilling til færdiggørelse af parkeringspladsen på Kirkebakken. 
 
I forbindelse med omlægning af kirkegården ansøges om 51.600 kr. + moms til 
konsulenten samt ca. 200.000 kr. til selve omlægningen. 
 
Sognehuset trænger til at blive malet, og vi beslutter at indhente et tilbud hos Fru 
Hansens Malerfirma.  
 
7. Anderledes Gudstjeneste efteråret 2018 
Anderledes Gudstjeneste afholdes sidst i oktober eller først i november.  
 
Jon undersøger, om Britta Lønne evt. kan spille til begge Gudstjenester den 24. 
december.  
 
8. Eventuelt og næste møde 
Esther kommer med oplæg til studieturen, som er den 1. september. 
 
Næste møde er onsdag den 3. oktober kl. 16.30 i Sognehuset. Birthe Ø. sørger for 
forplejning.  
 
Underskrevet af Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Krab Koed, Marianne 
Fruergaard, Birthe Godthåb og Birthe Ømark. 
 


