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Menighedsrådsmøde torsdag den 12. maj kl. 19 i Sognehuset
Til stede: Søren Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Lene Lange, Kirsten Krab
Koed, Ejvind Sørensen og Leif Jensen
Afbud fra Birthe Ømark
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra
◦ Sognepræsten
• Der er udsendt 43 invitationer til dåbstræf
• Der er udendørs gudstjeneste igen i år i forbindelse med byfesten
◦ Formanden
• Der oplyses om procedurer for det kommende valg
• Der gøres opmærksom på sommerudflugt og gudstjeneste
• Der forespørges til svar på arbejdstilsynets besøg - Leif redegjorde kort herfor
• Kirsten Sørensen afløser i planlægningsgruppen
• Diskussion om, hvem der skal såt for godkendelse af de emner, der kommer i
foredragsrækken. Kirsten mener, at det skal på som selvstændigt punkt til
næste møde
• Orienteret om kirkens nye hjemmeside
◦ Øvrige
• Der var 22 ansøgere til stillingen som gravermedhjælper - 5 er indkaldt til
samtale
• Der er ansat præstestuderende på 24-25 år
3. Kassereren har ordet
Det foreløbige budget er godkendt - udviser et overskud på 126.000 kr.
4. Vedrørende tag
Når sidste besked fra arkitekten er kommet, kontaktes Jens for hjælp til ansøgning med
henblik på økonomisk bistand.
5.
5. Firmaet kontaktes vedrørende lysbue i koret.
Der laves en ansøgning til provstiet.
6. Nedlæggelse af vask
Diskussion om nedlæggelse af vask, dels på grund af lugtgener, dels på grund and
mulighed for anden brug af pladsen. Der stemmes ikke for, at vasken nedlægges.
7. Dåbstræf
Marianne, Ejvind og Kirsten hjælper. Ejvind bestiller kaffe og kage til 40 personer ved
Dorthe Valentin.
8. Næste møde 25. august
Møde 13. september
Opstillingsmøde 6. oktober.
9. Lukket punkt diskuteres.
10. Eventuelt
Intet.
Underskrevet af
Kirsten Krab Koed, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen, Ejvind Sørensen, Søren Sørensen og
Lene Lange.

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2016/dags_120516.htm
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