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Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 18.30 på
graverens kontor
Dagsorden:
Fremmødte:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Leif Jensen og Birthe
Ømark.
Fraværende:
Ragna Kolind
Salme valgt af Kirsten: Hil dig Frelser og Forsoner
1. Godkendelse af dagsorden
Frederik Birkler ønsker nyt punkt på dagsordenen: "Kørsel konfirmand".
Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra:
Sognepræsten:
Konfirmandundervisningen er startet i dag, og der er 25 elever. Det betyder, at konfirmationen
holdes i to tjenester.
Under Frederik Birklers ferie er det blevet opdaget, at røret fra septiktanken er stoppet. Det
foreslås, at røret renses. Der er ligeledes problemer med nedløbsrør.
Mødeaftener i Præstegården:
• 8. oktober: mødeaften om den græsk-ortodokse kirke og dens gudstjeneste.
• 19. november: mødeaften om Fadervor.
Formanden:
• Vi har indsendt til energimærkning, og vinderen blev ATRA Arkitekter fra Holstebro.
• Ejvind mangler at afholde lønsamtale med Kirsten K. Frandsen.
• I stedet for en dug overvejes det at købe en glasplade til bordet i våbenhuset. Birthe K.
bestiller en plade.
• Kirsten vil gerne deltage i kursus i Løgumkloster, hvilket bevilges.
Øvrige:
• Birthe K. og Ragna var til møde for kirkeværger i Ulbjerg. De fandt ud af, at der stilles store
krav til kirkeværger, samt at der er meget stive faggrænser.
• Vagner og Kirsten deltog i Stiftsstævnet i Viborg den 22. august; det var en god dag og et
veltilrettelagt program. De deltog ligeledes i møde vedr. valg til Stiftsrådet og budgetsamråd
den 18. august.
• Leif takker for festen i anledning af sit 25-års jubilæum.
3. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab for 2008 v/Vagner Bjørn
Vagner Bjørn fremlagde revisionsprotokollatet, som omhandler revision af kirkekassen. Protokollatet
underskrives af samtlige menighedsrådsmedlemmer.
4. Økonomirapport pr. 30. juni 2009 v/Vagner Bjørn
Vagner fremlagde økonomirapporten for første halvår af 2009. Der er en kassebeholdning på
85.413,50 kr.
5. Udskiftning af "spær" på kirketårnet
Efter kirkegårdssynet udbedredes små skader på træværket i tårnet. De yderste spær i begge sider
er hårdt angrebne af råd. Dette skal repareres, og rådet vedtog at vente til efter næste kirkesyn og
så få udbedret alle skader. Rådet beslutter at bede murer Bertelsen om at komme med et
prisoverslag, så det kan komme på budgettet.
6. Minikonfirmand undervisning v/Birthe Korsbæk
Birthe har skrevet til alle hjem, og minikonfirmandundervisningen starter den 14. september i
tidsrummet 13.15 - 14.45.
Birthe vil bestille rundvisning i Viborg Domkirke. Birthe får lov til at købe kopipapir og farvebånd, så
hun selv kan fremstille undervisningsmateriale.
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Der kan evt. blive busproblemer efter undervisningen, men skulle et sådant problem opstå, må det
løses.
7. Kirkens vedligeholdelsestilstand v/Birthe Korsbæk
De fleste af punkterne fra kirkegårdssynet er nu udbedret. Punktet vedr. spær er diskuteret ovenfor.
8. Kort over kirkegården v/Ragna Kolind
Ragna vil undersøge mulighederne for opmåling/kortlægning af kirkegården, og således elektronisk
gravstedsregistrering.
9. Pris for kapellet, når det er med køleanlægget tændt
Ifølge menighedsrådets regulativ er beløbet fastsat til 500 kr.
10. Sidste nyt om Sognehuset v/byggeudvalget
Der er problemer med anlæggelse af parkeringspladser, og byggeriet er yderligere udsat på grund
af forbehold i byggetilladelsen.
Menighedsrådet diskuterer problemerne og evt. løsningsforslag. Det besluttes at indkalde til et
møde med Provstiudvalget for at drøfte det videre forløb eller en evt. skrinlægning af projektet.
Arkitektfirmaet indkaldes også til mødet. Ejvind kontakter provsten og arkitektfirmaet med henblik
på at arrangere et møde.
11. Vedtægter på kirke og kirkegård rettes efter anvisning fra provsten
Provsten har indvendinger til menighedsrådets vedtægter vedr. priser på gravsteder, hovedsageligt
tillægget vedr. linjebegravelser. Birthe K. retter tillægget, og bibeholder vores priser, som tager
udgangspunkt i takstbladet fra Provstiet. Birthe skriver ligeledes en begrundelse for dette.
Vi fastholder en pris på 80 % af fuld pris for linjebegravelser.
Betaling for brug af Folkekirken for ikke-medlemmer: for leje af kirke og kapel betales 3 gange
timeløn à 300 kr. = 900 kr. Ved deltagelse af øvrig betjening betales et beløb på 1.018 kr.
12. Høstgudstjeneste den 20. september kl. 11.00
Vi mødes kl. 9 for at pynte kirken og medbringer blomster og korn.
13. Koncert i Klejtrup Kirke den 27. oktober - "De Gode Mænd" - afsluttes med kaffe i
våbenhuset
Vi aftaler nærmere til høstgudstjenesten.
14. Næste møder:
• Valg til Stiftsråd - Kirsten undersøger nærmere og indkalder til møde.
• Orienteringsmøde om nye regler for Folkekirkens lokale økonomi afholdes den 24.
september.
• Møde vedr. personalekonsulent afholdes den 19. oktober.
• Næste menighedsrådsmøde afholdes den 28. oktober kl. 18.30.
15. Kørsel konfirmand
Blandt de kommende konfirmander er der en handicappet dreng, der har brug for at blive kørt i en
bus med lift. Drengens mor kører ham til præstegården, men der bliver et problem, når han efter
undervisningen skal køres til Møldrup skole. Kørsel med liftbus vil koste 300 kr. pr. gang, som
menighedsrådet skal betale, og dette bevilges straks. Det samlede beløb udgør ca. 9.000 kr.
16. Eventuelt
Kirsten bestiller nye lommebøger.
Underskrevet af:
Ejvind Sørensen, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, Vagner Bjørn, Frederik Birkler og Birthe Ømark.
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