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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 18. december 2012 kl. 19 i
Sognehuset
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Kirsten: Dejlig er Jorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:
• Børnehaven har besøgt kirken. Vi overvejer at servere chokolade og boller for dem.
Punktet tages op til sommer.
• Skolen har afslutning i kirken den 19. december.
◦ Formanden:
• Uddelte minihåndbog samt bog om det nye logo.
• Der er porcelæn til 50 personer i Sognehuset. Rådet beslutter at supplere med
øseskeer og manglende porcelæn.
◦ Øvrige medlemmer:
• Kirkebladet uddeles lidt uensartet og i nogle tilfælde for sent. Vi undersøger, hvem
der uddeler bladet, og hvordan tidsfristerne ligger.
• Hvis der mangler en organist til en gudstjeneste den 24. december, kan det evt.
aftales, at Søren Christensen fra Hvam tager sin egen organist med. Ejvind kontakter
Søren for at høre, om der kan laves en aftale.
3. Forslag om ændring af hjælp til Leif ved gravning til begravelser.
Leif har forhørt sig om en anden hjælp til gravning, og har fundet en løsning, der både er billigere
og bedre. Rådet vedtager, at Leif siger ja tak til tilbuddet.
4. Forslag om, at Asta selv køber sine rengøringsmidler.
Asta vil gerne selv købe sine rengøringsmidler, og dette siger rådet ja til. Ligeledes sørger Asta for
at vaske håndklæder osv.
5. Evaluering af arrangementer efter julekoncert og Gud og guf.
Det gik rigtig fint efter julekoncerten, det passede med mængden af både gløgg og æbleskiver.
Det var lidt overvældende til Gud og guf, da der mødte rigtig mange op. Vi overvejer evt. at lave en
foreløbig tilmelding fremover.
Der var en rigtig god stemning til begge arrangementer.
6. Forslag om computer, der skal følge formanden.
Lene foreslår, at vi køber en computer, som følger formanden, og her lægges alt materiale, som
bruges i forbindelse med menighedsrådsarbejdet. Rådet diskuterer sagen, og alle synes, det er en
god idé. Punktet tages op på næste møde, når vi har set budgettet.
Birthe K. mangler efterhånden også computerplads til GIAS-aftalerne, og vi beslutter at indkøbe en
ekstern harddisk til dette brug.
7. Forslag om varetagelse af forplejning ved menighedsrådsmøder.
Vi aftaler, at Asta sørger for forplejningen til menighedsrådsmøderne, evt. boller eller lign., og det
indregnes i hendes timer.
8. Forslag om julegaver til fastansatte og øvrige med tillidsposter.
De fastansatte i Hersom og Bjerregrav får julegaver, og det beslutter vi også at indføre. Det drejer
sig om Leif, Kirsten, Søren, Mette, Asta, Jacob og Lene. Desuden giver vi en gave til
byggesagkyndig Søren Bertelsen. Vi giver vin og chokolade for ca. 250 kr., og Mona bestiller i
Brugsen.
9. Eventuelt
Mona bestiller kransekagekonfekt og mousserende vin til ca. 20-25 personer til nytårsgudstjenesten
den 1. januar.
Menighedsrådet underskrev en fuldmagt til kassereren.
Punkter til dagsorden sendes til Lene senest 10 dage før et møde.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard og
Birthe Ømark
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