
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30  
 
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Marianne Fruergaard, Henrik Fjelsted, 
Kirsten Sørensen, Leif Jensen og Birthe Ømark. 
 
Afbud fra: Birthe Godthåb 
 
1. Orientering fra  
a. Præsten 

• Der er gospelgudstjeneste 19. marts. 
• Der er forældreaften den 24. marts for konfirmander i Klejtrup. 
• Kirsten har fået en mail fra Open Doors vedr. foredrag. Vi aftaler, at Kirsten 

kontakter dem vedr. et arrangement i oktober. 
 
b. Leif 

• Intet. 
 
2.  Evaluering af fællesmøde og medarbejdermøde 
Fællesmødet gik fint, og der er planlagt forskellige aktiviteter. Der var en del 
diskussion om menighedsrådsvalget.  
 
Fra medarbejdermødet er der flere ting til debat. Else Marie har ønsket at få en 
ståmåtte til aflastning af knæene. Vi beslutter at bevilge den og køber den sammen 
med Hersom og Bjerregrav. 
Rikke bevilges en salmebogsholder. 
I forbindelse med gospelkoncert i kirken med Aalborg Gospel Kvartet bevilges ca. 
2.500 kr. ekstra til orkestret. 
 
3. Nyt fra kassereren 
Sonja har sendt årsregnskab til medlemmerne af rådet.  
Sonja gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på driften på 8.071,41 kr.  
Regnskab 2019 er afleveret torsdag den 5. marts 2020 kl. 15.54. 
 
4. Kommende arrangementer i Kirken og Sognehuset 
Der er gospelkoncert med konfirmanderne den 19. marts. Koncerten gennemføres i 
år, men evalueres i god tid inden næste års koncert, om det skal fortsætte. 
Henrik og Kirsten S. hjælper. 
 



Festgudstjeneste for minikonfirmander afholdes søndag den 22. marts kl. 11 med 
efterfølgende frokost i Sognehuset. Vi serverer spaghetti og kødsovs.  
Henrik og Birthe Ø. hjælper. 
 
Påskefrokost i Hersom den 9. april til frokost. 
 
Der afholdes forårsgudstjeneste i Klejtrup Kirke den 29. april. Kirsten kontakter 
organisten fra Års og hans hustru. Der er efterfølgende middag i Sognehuset.  
Jon, Kirsten S. og Henrik hjælper.  
 
Der er informationsmøde vedr. valg 2020 i Klejtrup den 12. maj. Jon bestiller mad – 
til 5 personer mere end rådet. 
 
5. Julekoncert 2020 
Jon har forespurgt på Laura fra X-Factor, og hun koster 18.000 kr. Vi beslutter, at 
Julekoncerten afholdes den 20. december kl. 19.30. 
 
6. Orienteringsmøde 12. maj 
På mødet orienteres om arbejdsopgaver osv. Jon snakker med Birthe G. for at høre, 
om hun evt. vil fortsætte i rådet. Vi tænker på evt. nye kandidater.  
 
7. Eventuelt og dato for næste møde 
Næste møde er 12. maj kl. 16.30 i Sognehuset, umiddelbart inden 
orienteringsmødet.  
 
 
Underskrevet af Kirsten Krab Koed, Henrik Fjelsted, Jon Pugholm, Marianne 
Fruergaard, Kirsten Sørensen og Birthe Ømark. 
 
 


