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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 11. oktober 2011 i Sognehuset
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Leif Jensen og Birthe
Ømark.
Afbud fra:
Ragna Kolind
Salme valgt af Birthe Ø.:
Nu falmer skoven trindt om land.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Punkt 5 og 6 udsættes til næste møde.
2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:
◾ Kirsten har tilrettelagt møder med minikonfirmanderne.
00
◾ Eventyreftermiddag den 24. november flyttes til kl. 19
◦ Formanden:
◾ Ejvind og Kirsten deltog i budgetsamrådsmøde den 8. september.
◾ Vagner, Ragna og Birthe Ø. laver lister med indsamlingsformål.
◾ Eventyreftermiddag var hyggelig trods få deltagere.
◾ Sangaften den 6. oktober var en god aften med god opbakning.
◾ Byggeudvalgsmøde afholdt den 21. juni - vi har stadig ikke modtaget referat. Kirsten
har kontaktet arkitekten.
◾ Vurdering af præstegården blev sendt rundt til orientering.
◾ Danmission har betalt 200 for at låne huset i forbindelse med basar, og dette
fastholdes.
◦ Øvrige medlemmer:
◾ Leif har efter kirkegårdssyn indhentet tilbud på granitsøjler. Disse koster 6.500 kr., så
rådet beslutter i stedet at grave de eksisterende søjler op og plante roser. Det ordner
Leif, når han får tid.
◾ Leif er blevet kontaktet af kommunen vedr. en medhjælper i aktivering. Leif har
takket ja til tilbuddet.
◾ Ejvind takker for opmærksomheden til sin fødselsdag.
◾ Ejvind spørger Kirsten K., om hun vil bruge messehagel. Leif og Kirsten ser på det.
◾ Ejvind spørger til velsignelse af børn til alters i stedet for altervin og brød. Kirsten vil
helst holde sig til ritualbogen.
3. Økonomirapport pr. 30. juni og pr. 30. september v/Vagner Bjørn
Vagner udleverede og gennemgik økonomirapporten pr. 30. september. Denne udviser et underskud
på driften på 38.191 kroner.
4. Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2010
Rådet underskriver revisionsprotokollatet. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.
Endvidere blev årsregnskabet underskrevet af formanden.
Indsendes til provstiudvalg og revision inden 15. oktober 2011.
5. Langsigtet plan for kirkegården v/Ragna Kolind
Punktet udsættes.
6. Fredning af gravstene på skrift v/Ragna Kolind
Punktet udsættes.
7. Kirsten Klitgaard Frandsen har opsagt sin stilling pr. 31. oktober
Rådet diskuterer sagen, og beslutter at sætte en jobannonce i avisen. Ejvind kontakter
personalekonsulent Connie Hass for at få hendes hjælp til udarbejdelse af annonce. Der annonceres
i Viborg Stifts Folkeblad samt ugeaviserne. Der laves omtale i kirkebladet af, at Kirsten holder. Indtil
vi får en kirkesanger, får vi en vikar.
8. Evt. lån af akvareller til Sognehuset
Rådet har mulighed for at låne akvareller til Sognehuset. Rådet diskuterer sagen, og beslutter at
sige nej tak til tilbuddet.
9. Lukket punkt
10. Arrangementer
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a. a. Kirkefrokost efter BUSK Gudstjeneste den 30. oktober
Vi bestiller pølsebord på Søkroen til ca. 60 deltagere. Birthe, Birthe og Kirsten hjælper til. Vi
dækker bord lørdag kl. 9.30.
b. Væsner i Middelalderens overtro" den 2. november
Vi serverer boller med ost og rullepølse, og regner med 20-30 deltagere.
c. Aktiviteter i Sognehuset foråret 2012
Diskuteres på næste møde.
11. Eventuelt
Leif afleverer høstoffer til Vagner.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, , Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn og Birthe Ømark.
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