Klejtrup Kirke

Page 1 of 2

Referat af regnskabs- og budgetmøde
onsdag den 17. marts 2010 kl. 18 i Lokalhistorisk Arkiv

Fremmødte:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Marianne Fruergaard, Leif
Jensen og Birthe Ømark.
Afbud fra:
Ejvind Sørensen
Salme valgt af Birthe Korsbæk: Nu blomstertiden kommer.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Meddelelser fra:
• Sognepræsten:
Intet.
• Formanden:
◾ Leifs arbejdsplan - punktet tages med på næste møde.
◾ Der bliver bestilt 3 pakker med Sigurd Barretts materiale, så hvert menighedsråd har
et eksemplar.
◾ Fællesmøde afholdes den 24. februar 2011, og formanden opfordrer til, at vi deltager.
◾ Der skal forefindes et skema til honorar i forbindelse med vikarer. Leif får et
eksemplar til at ligge i kirken.
◾ Vi har fået materiale vedr. Kirkedagene samt til skuespillet "Med lov skal land
bygges".
◾ Gaveregulativet blev udleveret. En af korsangerne skal konfirmeres, og rådet
beslutter at købe en gave.
• Øvrige medlemmer:
◦ Birthe K.:
◾ Der er kommet nye takster for gravsteder, og de er steget en del. Rådet
diskuterede de nye takster.
◾ Leif har lavet forslag til nye ringetider; punktet tages med på næste møde.
◾ Ragna har bestilt firmaet Geopartner til at lave en opmåling af kirkegården.
Firmaet kontakter Leif og aftaler nærmere.
3. Regnskab 2009
Årsregnskabet blev udleveret og gennemgået. Regnskabet udviser udgifter på 884.468 kr. og
indtægter på 202.262 kr. på driftsrammen. På anlægsrammen er der afholdt udgifter på 288.881 kr.
Den kirkelige ligning er indgået med 989.692 kr. Regnskabet slutter med en kassebeholdning pr.
31. december 2009 på 268.431 kr. Menighedsrådet godkendte og underskrev regnskabet.
Menighedsrådet anbefaler, at en del af overskuddet anvendes til belægning udenfor det nye
sognehus og indkøb af inventar til do, samt til udbedring af spær i kirketårnet, der er præget af råd.
4. Budget 2011
Budgetudkast for 2011 blev udleveret og gennemgået. Endeligt budget tages med på næste møde.
Udkastet viser udgifter på 933.280 kr. og indtægter på 193.000 kr. på driftsrammen. På
anlægsrammen er der indregnet låneydelser på 333.570 kr. vedr. 2 lån. Den kirkelige ligning kan
herefter beregnes til 1.073.850 kr.
5. Sidste nyt om Sognehuset v/byggeudvalget
Væggene er pudsede og malede og gulvklinker er lagt. Køkken er klar til at blive sat op. Til næste
byggemøde har elektrikeren lamper med, som udvalget kan se på.
6. Udsat ved sidste møde
a. Indkøb af inventar m.m.
Byggeudvalget tager ud og kigger på møbler og inventar. Aftales på byggemøde den 22.
marts.
b. Hvordan skal vi afholde indvielsen?
Indvielsen afholdes efter sommerferien.
c. Aktiviteter i det nye hus (evt. et udvalg, der tager sig af det) Aftales senere.
7. Evaluering af minikonfirmandundervisning v/Birthe Korsbæk
Birthe synes, det har været rart og hyggeligt. Der har været mange debatter og sjove episoder. De
havde meget glæde af at besøge Domkirken. Set med lærerbriller er udbyttet dog lidt diffust.
Frederik Birkler nævner, at det vigtigste er at få fortalt nogle af de bibelske fortællinger.
Birthe synes, det måske har været lidt løst. Man kan måske forsøge at lave f.eks. krybbespil ved
afslutningen.
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8. Afslag fra Kompetencefonden
Rådet har fået afslag fra Kompetencefonden på kirkesanger Kirsten Frandsens ansøgning.
9. Det nye IT-skrivebord
Kirsten og Vagner har været på kursus. Det kan være lidt svært at komme på, og Kirsten vil gerne
hjælpe, det hun kan. Vi følger udviklingen.
10. Koncert den 13. april kl. 19.30 (kaffe i våbenhuset efter koncerten)
Der er koncert med familien Pultz og efterfølgende kaffe i våbenhuset. Kirsten, Ragna og Vagner
deltager.
11. Næste møder
Den 19. maj kirkegårdssyn kl. 18 og menighedsrådsmøde kl. 19 på graverens kontor.
12. Eventuelt
Kirsten uddeler invitation til skuespil i parken ved Støvringgaard kloster samt diverse andet
materiale.
Underskrevet af:
Frederik Birkler, Vagner Bjørn, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Kirsten Hougaard, Marianne Fruergaard og
Birthe Ømark.
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