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Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 27. august 2015
Fremmødte: Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk,
Kirsten Sørensen og Leif Jensen.
Afbud fra: Birthe Ømark
Salme valgt af Leif: Himlene Herre.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelse fra
◦ Sognepræsten
• Kirsten har fået mail fra Danmission, der tilbyder foredrag ved deres
kommunikationschef Charlotte Dyhr i uge 41. Lene ringer og hører nærmere.
• Der er høstgudstjeneste den 27. september i Klejtrup.
• Konfirmationsforberedelse - vi afventer melding fra skolen.
◦ Formanden
• Der er budgetsamråd 2. september.
• 1. december kommer Kulturrødderne og synger Julen ind.
• Stiftskursus 6. november ADHD og pædagogisk tilgang.
• Tilbud om besøg i moskeen i Skive.
• Tilbud om supervision for kirkemedarbejdere 3-4 gange om året - gratis.
• Mulighed for kurser for kirkesangere og lægmandslæsere.
• Nyhedsbrev angående bevaring af kirkesølv.
• Kursus i Randers den 17. september om menneskelivet i magt og afmagt.
◦ Kirkeværge
• Småbørnssalmesang
• Tilmelding til studietur
◦ Øvrige
• Ejvind påpeger, at dagsordenen skal ud i tide.
3. Kvartalsregnskab - kassereren har ordet
Kirken er kalket, og vi har fået ny havetraktor. Rapporten godkendt.
4. Minikonfirmandundervisning
Marianne - vores organistvikar - påtager sig opgaven.
5. Ønske om brug af Sognehuset
Kunstloftet vil gerne låne huset hver 14. dag. Det accepterer vi. De vil holde huset rent. De er her
mandag aften.
Tilmelding til budgetsamråd i Viborg
Lene og Marianne.
6. Arrangementer
Høstgudstjeneste den 27. september kl. 14.30. Kirken pyntes kl. 13.
Efterfølgende kaffe. Lene bestiller kage (boller og kage).
7. Eventuelt
Ferieafløser for graverne ansat - ros fra Leif.
Debat om parkeringsmuligheder til kirken. Lene undersøger mulighederne.
Organistansættelse: lønforhandlinger forsinker sagen. Der skal være en lønaftale på plads før
ansættelse. Dog starter organisten på tirsdag.
Opfølgning på provstesyn gennemgås på næste møde.
De sædvanlige honorarer går til udbetaling.
Erik Jensen har fået en kurv som tak for at lægge jord til friluftsgudstjeneste.
Spejderne fik 300 kr. i jubilæumsgave.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard og Kirsten
Sørensen.

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2015/dags_270815.htm
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