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Ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. december i Sognehuset
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Birthe
Godthåb, Henrik Fjelsted, Leif Jensen og Birthe Ømark
Salme valgt af Jon: Dejlig er Jorden
1. Lene Lange ønsker at udtræde af menighedsrådet
Suppleant Henrik Fjelsted blev budt velkommen i menighedsrådet.
Til dagsordenen føjedes punkt om meddelelser fra sognepræst, formand og øvrige.
2. Valg af poster til Henrik Fjelsted
Henrik får i første omgang ingen særlige poster, er dog blevet medlem af
kirkegårdsudvalget.
Birthe Ø. overtager posten som sekretær.
3. Lene Lange stopper som kirkesanger
Lene ønsker at stoppe med det samme, og indtil vi finder en ny, vil Bettina Thoft Jensen
hjælpe os. Lene fortsætter dog december måned med.
Vi beslutter at indrykke annonce i Ugeavisen samt i Viborg Nyt. Jon undersøger nærmere
vedr. løn og andre ansættelsesvilkår.
Birthe Ø. taler med Helle Bjerregaard vedr. annoncen.
4. Marianne redegør for budget 2017 og om økonomien generelt
Vi skifter til Nykredit Bank. Rådet har et indestående på 650.000 kr.
Kapellets køleanlæg er defekt, og vi arbejder videre med planer om et nyt.
Musikanlæg til kirken overvejes - vi indhenter priser og snakker om det på næste møde.
Ligeledes overvejes et klaver.
5. Julekoncert i Klejtrup Kirke 8. december
Kirsten S. og Birthe Ø. laver gløgg og æbleskiver. Der købes ind i Brugsen til ca. personer.
6. Omdeling af bladet "Sogn og Kirke" fremover
Egon Pedersen kører fortsat på landet med bladene, og Lars Vadsholts børn deler ud i byen.
7. Energioptimering 2017 i Kirken og Kirkecentret
Provstiudvalget har bevilget os 25.000 kr. til en varmepumpe i graverhuset.
Jon spørger Klejtrup VVS vedr. isolering af rør i Sognehusets teknikrum.
8. Energioptimering i Hersom Præstebolig
Der er bevilget 209.000 kr. til varmeoptimering i Hersom Præstegård. Jon kontakter de
andre menighedsråd for at høre, hvad holdningen er, så der kan laves en god løsning for
alle parter. Punktet tages med på næste fællesmøde.
9. Lysbuen i kirken
Der er indhentet tilbud på en lysbue, men rådet genovervejer dette. På grund af det flade
bjælkeloft vil det sandsynligvis ikke give den store virkning.
10. Britta Lønne spiller med i kirken Juleaften
Blot til information.
11. Julegaver til personalet
Birthe Ø. køber julegaver til kirkens ansatte. Der købes til Kirsten, Leif, Rikke, Jens Kolind,
Benny Thorsager, Lene, Inger, Kirsten S. og Annette Sømod.
12. Orientering fra
◦ Sognepræsten
• Konfirmanderne til foråret 2017 skal deles i to hold.
13. Eventuelt
Der serveres champagne og kransekage til Nytårsgudstjenesten. Jon og Henrik er
ansvarlige.
Af hensyn til rengøring skrives alle arrangementer i den store kalender.
Næste møde er 17. januar 2017 - Marianne er ansvarlig for brød og kaffe.
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