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Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2011 kirkegårdssyn kl. 18 og efterfølgende
møde kl. 19 på graverens kontor

Dagsorden:
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn, Leif
Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Ejvind: Dagen går med raske fjed.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Punkt 8 udsættes til næste møde, og punktet "Eventuelt" tilføjes.
2. Kirke og kirkegård v/kirkegårdsudvalget
Birthe K. gennemgik kirkegårdssynet.
3. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:
• Har fået henvendelse fra Viborg Stifts Folkeblad vedr. konfirmandliste. Kirsten har
kontaktet én af forældrene, som har sendt en liste til avisen.
• Der har været holdt møde med Møldrup skole vedr. konfirmandundervisning, og
denne fortsætter, som den plejer.
• Det nye konfirmandhold begynder i uge 37.
• Eventyreftermiddage afholdes 15. september og 24. november i Klejtrup Sognehus.
Hersom og Bjerregrav holder separate arrangementer.
• Høstgudstjeneste afholdes den 25. september.
◦ Formanden:
• Koncerten den 5. maj var god, men fremmødet var skuffende.
• Sangaften den 11. maj var et rigtig godt arrangement.
• Vi skal evt. have husnr. til Sognehuset. Vagner har snakket med Tom om skilt til
huset, og han vil gerne lave et prisoverslag.
• Sognehuset bliver malet efter reparation.
• Birgit vil gerne stoppe med rengøring i Sognehuset, og Asta overtager jobbet.
• Begge børneklubber er på standby i øjeblikket, og rådet vil gerne have nøglerne til
Sognehuset retur.
• Kirsten kontakter gardinmand vedr. gardiner til yderdøren.
◦ Øvrige medlemmer:
• Ragna fortæller, at grundlovsfesten kører på skinner, og programmet er på plads.
• Vagner deltog i stiftsstævne, og det var en god dag.
4. Budget 2012 v/Vagner Bjørn
Budgetudkast for 2012 blev udleveret og gennemgået. Forslaget opererer med en kirkelig ligning på
1.325.400 kr. Budgettet færdiggøres på et senere tidspunkt.
0
5. Regnskabsrapport pr. 31. marts 2011 v/Vagner Bjørn
Regnskabsrapport for de første 3 måneder af 2011 blev udleveret og gennemgået.
6. Rapport fra Viborg kommune med 8 punkter angående Sognehuset
a. Park- og Vejservice kommer den 19. maj og laver handicapparkeringsplads.
b. Vi behøver ikke afmærkning på sikkerhedsglas, når vi indsender en attest.
c. Tømreren installerer selvlukkere på døren mellem det store mødelokale og køkkenet samt til
teknikrummet.
d. Ragna sørger for indsendelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.
e. Der er opsat flugtvejsskilte.
f. Der er lavet energimærkningsrapport, og huset er i energiklasse B. Der er ligeledes foretaget
tæthedsmåling, og huset opfylder ikke kravene, så der skal foretages ændringer.
g. g. Vandslukker er installeret.
h. Brandtæppe er installeret i køkkenet.
7. Udfyldelse af skema for drifts- og vedligeholdelsesplan for brandsikringstiltag
Ragna tilbyder at udfylde og indsende planen.
8. Vedtægter for Sognehuset
Udsættes til næste møde.
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9. Kaffe i våbenhuset den 2. juni efter Gudstjenesten kl. 9.30
Kirsten, Ejvind og Birthe Ø. tager kaffe og the med.
10. Næste møde den 7. juni kl. 18.30 i Sognehuset
11. Eventuelt
Studietur til Samsø den 28. maj - der er afgang kl. 7.15.
Grundlovsmødet annonceres i Ugeavisen.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen, Vagner Bjørn og
Birthe Ømark.
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