Menighedsrådsmøde tirsdag den 17. januar 2017 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 Marianne: Du som har tændt millioner af stjerner
1. Meddelelse fra
a. Sognepræsten:
• Der afholdes forældreaften for konfirmanderne og deres forældre den 19. januar, og her skal
man bl.a. diskutere opdeling af konfirmanderne.
• Gospelworkshop afholdes torsdag den 9. april.
• Kirsten er konstitueret i Tostrup og Roum sogne indtil 1. april – måske længere.
b. Graver
• Informationstavlen ved kirken er defekt, og vi beslutter at købe en ny. Leif går videre med
dette.
2. Kirkeværge: er overdragelsen gennemført – evt. spørgsmål og bemærkninger
Overdragelsen er på plads, og Birthe G. føler sig mere klædt på til jobbet. Har snakket med stiftet
vedr. GIAS og vedligehold.
3. Jordareal nord for kirkegården. Orientering om mail fra jordejer
Jon har kontaktet Lars og Mette Nielsen vedr. evt. køb af arealet. Prisforslaget er ca. 350.000 kr. Vi
arbejder videre med planerne, og overvejer at foreslå en lavere pris.
4. Dagplejebørn i Klejtrup Kirke – evt. fortsættelse af ordningen i foråret
Salmesang for dagplejebørn er en succes, og vi beslutter at lade ordningen fortsætte 8 gange i løbet
af foråret.
5. Tilbud på anskaffelse af klaver, musikanlæg m.v.
Kim B. fra Ottos Musik har besøgt Klejtrup Kirke for at give et tilbud på klaver og musikanlæg.
Tilbuddet lyder på et klaver til 12.900 kr., musikanlæg til ca. 14.000 kr. samt diverse tilbehør –
samlet pris på ca. 39.000 kr. Vi beslutter at købe klaver og musikanlæg i første omgang.
6. Jobopslag som kirkesanger
Ansøgningsfristen er 23. januar, og indtil videre er der kommet 2 ansøgninger. Foreløbig dato for
samtaler bliver 31. januar kl. 17.30 i kirken.
7. Energioptimering i Hersom Præstegård
Jon har snakket med formændene i Hersom og Bjerregrav vedr. energioptimering. Det aftaltes, at
man vil finde en fælles løsning. Der henvises til udleveret bilag.

8. Kvartalsrapport
Regnskabsinstruksen blev underskrevet.
Rådet overvejer at flytte halvdelen af vores indestående over i Jutlander Bank, og resten bliver i
Andelskassen.
9. Kopimaskinen i Sognehuset er defekt
Birthe G. undersøger priser på en ny printer/kopimaskine. Pris op til ca. 3000 kr.
10. Kommende kirkeblad – evt. indlæg
Redaktionen efterlyser bidrag og opfordrer andre til at skrive indlæg.
11. Minikonfirmandundervisning – status og bud på fremtiden
Kirsten snakker med Marianne, som overvejer at stoppe.
12. Forslag til emner til sommerudflugt
Dato og udvalg besluttes på næste fællesmøde.
13. Visioner og ønsker til fremtiden – kirken nu og i fremtiden
Jon kom med et kort oplæg, bl.a. om muligheden for at tiltrække flere yngre til Gudstjenesterne.
Der kom flere forslag: bl.a. anderledes kirkekoncerter, Gudstjenester, hvor man synger Påsken eller
foråret ind, eller eksempelvis inddrage konfirmanderne samt eleverne på musikefterskolen. Jon
kontakter efterskolen.
Henrik kontakter Hobro Avis vedr. annoncering af Gudstjenester.
14. Eventuelt
Lene får en afskedsgave, og Marianne køber denne.
Punkter til dagsorden skal sendes til Jon senest en uge før mødet.
Næste møde er 15. marts 2017 – Henrik er ansvarlig for brød og kaffe.

Underskrevet af:
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