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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 12. maj 2009 kl. 16.30 på graverens
kontor
Mødet startede med kirkegårdssyn
Fremmødte:
Kirsten Hougaard, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn, Frederik Birkler, Birthe Korsbæk, Leif
Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Birthe K: Der står et slot i Vesterled
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Kirke og kirkegård
Birthe K gennemgik kirkegårdssynet.
3. Meddelelser fra:
Sognepræsten:
Ved præstegårdssynet fremlagde Frederik Birkler tilbud fra Energi Midt. Menighedsrådsformændene
besluttede at takke nej til tilbuddet. Der er kommet ny computer i præstegården, hvilket har hjulpet
betydeligt.
I forbindelse med kirke-skolesamarbejdet har Frederik Birkler været på besøg på skolen to gange,
bl.a. for at blive interviewet til skolebladet om Påsken samt for at fortælle om dåben.
Formanden:
Suppleanterne, der deltog i sidste møde, skal underskrive menighedsløftet, og dette er sket.
Birthe Ø ringer til kirkeministeriet for at høre om muligheden for at få kompetencemidler til dækning
af Kirsten Frandsens udgifter til videreuddannelse.
Der er lavet APV for graveren og gravermedhjælperen.
Det skrives i kirkebladet, at dagsorden og referat findes på hjemmesiden.
Kirsten har modtaget spørgeskema vedr. konfirmandundervisning. Frederik Birkler besvarer
skemaet.
Øvrige:
Birthe K har haft møde vedr. minikonfirmandundervisning. Undervisningen må gerne afholdes på
skolen, der er dog ikke lagt skema endnu. Undervisningen skal tilrettelægges, så børnene kan
komme hjem bagefter. Brev med tilbud om minikonfirmandundervisning sendes til hver enkelt med
posten. Undervisningen starter den første uge i september.
Ragna skal købe børnebøger til kirken, og vil tjekke igen i Genbrugsen. Det overvejes at købe en
tegneserie bygget over Bibelen.
4. Økonomirapport 31. marts 2009
Vagner Bjørn udleverede og gennemgik regnskabsrapport for første kvartal 2009.
5. Sidste nyt om menigheds-/sognehus (hvad skal det nye hus hedde?)
Udbudsmateriale skulle være fremsendt til dem, der ønsker at deltage i licitationen. Licitation
afholdes på Søkroen den 4. juni 2009 kl. 13. Projektet, inklusive parkeringsplads, er godkendt. De
billigste håndværkere skal vælges, og arkitektfirmaet er garant for, at kvalitetskravene overholdes.
Efter licitationen skal der foreligge en tidsplan, som skal overholdes. Kirsten kontakter provstiet for
at høre, om der evt. findes en kontraktformular med henblik på indgåelse af aftale med
arkitektfirmaet.
Det blev vedtaget at kalde huset "Klejtrup Sognehus".
6. Kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten en gang om måneden?
Det diskuteres i rådet, og der gives udtryk for, at det er godt med en gang imellem, ca. en gang i
kvartalet. Der købes en voksdug til bordet.
7. Kaffe i våbenhuset efter koncerter?
Det aftales, at der altid er kaffe efter koncerterne, dvs. 2 gange om året plus julekoncerten, hvor
der er gløgg og æbleskiver.
8. Forretningsorden og vedtægter udfyldes og underskrives
Forretningsorden og vedtægter blev gennemgået og behørigt udfyldt og underskrevet.
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9. Kirkens Korshærs 5 års fødselsdag
Der foretages en ekstra indsamling i Hersom Kirke på fødselsdagen den 7. juni. Der er åbent hus i
Genbrugsen på dagen. Rådet beslutter at give en "Brugskasse" til Kirkens Korshær. Ragna afleverer
kurven.
10. Næste møde: FORSLAG den 16. juni/23. juni
Mødet den 9. juni aflyses, og næste ordinære møde er 2. september 2009. Indtil da indkaldes evt.
til ad hoc møder og byggemøder.
11. Eventuelt Distriktsforeningens sommerudflugt - der er tilmeldingfrist den 16. maj.
Underskrevet af: Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn
og Birthe Ømark.

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2009/dags_120509.htm

30-12-2016

