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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 3. september 2013 kl. 19.00
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
Sang valgt af Leif: Jens Vejmand.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra:
◦ Formanden:
• Der var fællesmøde den 27. august vedr. renovering af præstegården.
◦ Sognepræsten:
• Der var gudstjeneste ved Klejtrup Volde den 25. august - det var en succes og godt
besøgt. Vi holder fast i, at der holdes friluftsgudstjeneste her hvert 2. år - øvrige år i
Bjerregrav.
• Der er høstgudstjeneste den 29. september kl. 14 med efterfølgende kaffe i
Sognehuset. Vi mødes kl. 11 for at pynte kirken. Lene lægger en liste i Genbrugsen
for at skaffe frivillige hjælpere til arrangementer.
• Der er indskrivning af konfirmander den 12. september og start med undervisning
den 18. september.
• Der er babysalmesang i efteråret - det holdes i Hersom kirke. Der er ligeledes
salmesang for dagplejebørn i Bjerregrav.
◦ Kassereren:
• Kassereren kommenterede bemærkninger til regnskabet, som herefter blev
underskrevet.
◦ Kirkeværgen:
• Der bliver sprøjtet for borebiller i løbet af efteråret.
• Kirkeværgen udleverede en liste over gravstedsaftaler.
◦ Øvrige:
• Ejvind har modtaget en opsigelse fra kirkesangermedhjælper Mette Egedahl. Sognets
kirkesangere vikarierer for hinanden.
3. Orientering om debatoplæg angående strukturændringer
Lene og Kirsten har deltaget i møde om debatoplæg vedr. strukturændringer. Lene orienterede fra
mødet, hvor ét af punkterne var bevarelse af båndet mellem stat og kirke. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, der forsøger at sætte forslagene sammen. Vi læser det igennem, og diskuterer det
på næste møde.
4. Kvartalsrapport (Marianne)
Marianne gennemgik kvartalsrapport for første halvår af 2013, og denne stemmer godt overens med
budgettet.
5. Eventuelt
Leif spørger Søren Bertelsen, hvad en vandskuring og reparation af muren over mod bageren evt.
vil koste.
Leif forhører om pris på lysdæmper i kirken.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard og
Birthe Ømark

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2013/dags_030913.htm
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