Klejtrup Kirke

Page 1 of 2

Referat af menighedsrådsmøde den 03. november 2010

Fremmødte:
Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn og Birthe Ømark.
Afbud fra: Leif Jensen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra:
• Sognepræsten:
Ingen
• Formanden:
◾ Vi har fået takkekort fra Frederik Birkler vedr. afskedsreceptionen
◾ Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp - vi deltager ikke.
◾ Der er udlånt 12 bibler til pastor Søren Christensen, Hvam.
◾ Danmission vil gerne holde basar i Sognehuset i 2011, og det siger vi ja til. De vil
gerne have os til at hjælpe. Vi afventer og ser til det senere.
◾ Vi laver en arrangementskalender for Sognehuset på vores hjemmeside.
◾ Jakob Græsholt vil gerne have køreskinne til klaveret, og dette bevilges.
◾ Vinduespudsning udvendig - Kirsten kontakter vinduespudser i Møldrup for at
indhente tilbud.
• Øvrige medlemmer:
◾ Vagner har sendt bidrag til Kirkebladet vedr. Sognehuset
◾ Ragna hører, om vi skal have lærred til den nye projektor, hvilket vi beslutter.
Vagner undersøger nærmere.
◾ Birthe K. har fået mail vedr. skaden på huset fra forsikringsselskabet, som nu vil
have et overslag fra mureren.
3. Valg af formand (afstemning)
Kirsten blev genvalgt.
4. Valg af næstformand (afstemning)
Ragna blev genvalgt.
5. Valg af kirkeværge
Birthe K. blev genvalgt.
6. Valg af kontaktperson
Ejvind blev genvalgt.
7. Valg af kasserer
Vagner blev genvalgt.
8. Valg af sekretær
Birthe Ø. blev genvalgt.
9. Økonomirapport pr. 30. september 2010 v/ Vagner Bjørn
Vagner fremlagde økonomi- og regnskabsrapport for de første 9 måneder af 2010. Ved periodens
slutning er der en kassebeholdning på 176.744,56 kr.
Kirsten nævner, at vi mangler fade, trappestige, skilte til døre, sangbøger osv. Vagner tager sig af
trappestige og sangbøger, og Kirsten køber fade og skilte.
10. Flugtveje, planfordelingsplan osv. fra brandmyndighederne v/Ragna Kolind
Ragna har kontaktet brandvæsenet, som har tilbudt at komme herud og se på huset. Vagner
kontakter arkitekten for at høre, om han evt. vil lave en sådan plan, før vi aftaler nærmere med
brandmyndighederne.
11. Tilrettelæggelse af møder i januar og marts
Torsdag den 20. januar 2011 kl. 19 i Sognehuset.
Torsdag den 24. marts 2011 kl. 18 i Sognehuset.
12. Julekoncerten den 2. december med efterfølgende samvær i Sognehuset
Birthe K. og Ragna varmer gløgg og æbleskiver i Sognehuset. Kirsten køber ind. Birthe og Ragna
mødes kl. 1900
13. Møder i det nye år - 2011
Torsdag den 20. januar kl. 19 i Sognehuset.
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Medarbejdermøde den 3. februar kl. 19 i Hersom præstegård.
Fællesmøde den 24. februar kl. 19 i Hersom præstegård.
14. Eventuelt
Rådet beder Kirsten om at viderebringe, at medarbejderne ikke deltager i fællesmødet.
Kirsten deltager i møde i Tostrup den 5. november vedr. betjening af embede, mens Ryholt er
udsendt som feltpræst.
Underskrevet af:
Ejvind Sørensen, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Kirsten Hougaard, Vagner Bjørn og Birthe Ømark.
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