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Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 22. januar 2015 kl. 17.30

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen, Leif Jensen
og Birthe Ømark. Afbud fra: Lene Lange
Salme valgt af Kirsten S.: Op al den ting, som Gud har gjort
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelse fra:
◦ Sognepræsten
• Kirsten er på kursus i uge 9, og konfirmanderne er inviteret til Hvam i den uge. Rådet
bidrager til bustransport.
• Gospelworkshop afholdes torsdag den 9. april
• I Bjerregrav ønsker man at holde friluftsgudstjeneste i Nordskoven hvert år.
• Årets friluftsgudstjeneste i Klejtrup skal holdes ved søen.
• Der er 18 konfirmander i Klejtrup. Der er indkaldt til forældremøde den 17. februar.
◦ Formanden
• Var fraværende.
◦ Kirkeværgen
• Salmesang for dagplejebørn starter igen 27. januar, og holdes 8 gange i løbet af
foråret.
◦ Øvrige
• Leif Jensen fortæller, at han og Birgit har aftalt, at de skiftes til at holde fri i
weekenden.
3. Kassereren har ordet:
Marianne har forgæves forsøgt at rykke Anne Marie Asmussen vedr. gravsted. Vi aftaler at sende
sagen videre til en advokat.
4. Hvor langt er aftalen med graverne:
Helle Bjerregaard arbejder på sagen, og der er holdt flere møder. Næste møde afholdes 3. februar,
og så håber man at finde en løsning.
5. Tidshorisont på højttalere
Ejvind har snakket med Tommy fra Hvilsom Radio, og arbejdet går i gang mandag den 26. januar.
6. Nye mødedatoer
Møder indtil sommerferien afholdes som følger:
Medarbejdermøde den 19. februar kl. 19
Fællesrådsmøde den 5. marts kl. 19
Regnskabsmøde den 24. marts kl. 19
Provstesyn tirsdag den 7. april
Menighedsrådsmøde torsdag den 21. maj kl. 19
7. Eventuelt
Asta har sagt op fra rengøringsjobbet i Sognehuset. Vi skal have fundet en anden løsning, og Birthe
K. overvejer at tage jobbet.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen og Birthe
Ømark
NB: Der indkaldes til ekstraordinært menighedsrådsmøde vedr. ferieafløsning til Leif. Mødet holdes torsdag
den 5. februar kl. 17 i Sognehuset.

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2015/dags_220115.htm
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