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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 20. maj 2014 kl. 17.00

Vi startede med kirkesyn, og derefter almindeligt menighedsrådsmøde.
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
1. Kirkesyn - status
Birthe K. gennemgik kirkesyn. Murankre i kirketårnet skal fortsat holdes under opsyn. Tårnets
gavlspær holdes ligeledes under observation, og skal undersøges, når der kommer stillads op ved
kalkning.
Desuden skal gavlen på graverhuset kalkes, der skal sættes kantsten op ved de nye urnegravsteder,
kantsten ved stien rettes op og der fyldes op med grus. Et gammelt fyrretræ over mod Brugsen
fældes.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3a - fordeling af Mona Finderups poster - blev tilføjet, og herefter blev dagsorden godkendt.
3. Velkommen til Kirsten Sørensen
Formanden bød Kirsten Sørensen velkommen som nyt menighedsrådsmedlem.
a. Fordeling af Mona Finderups poster
Ejvind overtager næstformandsposten indtil december. Kirsten får kirkegårdsudvalget og
Birthe Ø. bliver nyt medlem i præstegårdsudvalget.
4. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:
• Konfirmationen er vel overstået.
• Der er spillemandsmesse i Bjerregrav den 25. maj.
• Bjerregrav menighedsråd har indgivet høringssvar. Det kommer i Kirkebladet.
◦ Formanden:
• Der er indsamling til biskop Karsten Nissen, og rådet bidrager hertil.
• Der er bispevielse den 23. november 2014.
◦ Kasserer:
• Uddelte og gennemgik kvartalsrapport for første kvartal af 2014. Der er et overskud
på 13.297,68 kr. Kvartalsrapporten blev godkendt. Vi korrigerer budgettet for 2014 til
et underskud på 43.000 kr.
Budget 2015 udviser et underskud på 63.000 kr.
◦ Øvrige:
• Birthe K. minder om udflugten den 6. september - der kommer invitation senere.
• Der har været møde i aktivitetscentrets styregruppe, og her blev forhørt, om
Sognehuset evt. kan lånes til begravelseskaffe. Rådet diskuterer sagen og beslutter at
sige nej.
• Leif nævner, at man gerne vil søge en ny fælles gravermedhjælper, men ifølge
personalekonsulenten skal den nuværende ansatte forelægges stillingsopslaget med
mulighed for at søge stillingen. Han overvejer at søge stillingen.
5. Orientering fra udviklingssamtale
Lene og Marianne var til udviklingssamtale i provstiet. Her blev der bl.a. talt om økonomi, og vi fik
tilsagn om hjælp. Det blev også nævnt, at vi evt. kan tage betaling ved arrangementer for at
forbedre økonomien, eller evt. bage en kage.
6. Tilbud fra Thomas Andersen på lysestage, en ide at søge fonde
Vi har fået et tilbud fra Thomas Andersen på en globe lysestage - beløb 6.850 kr. + moms. Rådet
diskuterer muligheden for at skaffe pengene til en sådan ved hjælp af fonde og foreninger. Lene og
Kirsten S. søger midler.
7. Dagplejesalmesang - Birthe Korsbæk
Birthe K. har spurgt dagplejerne, om de kunne være interesserede i dette. Dagplejerne var meget
begejstrede heri, så rådet vil forsøge at arrangere det, evt. via fondsmidler.
8. Eventuelt
Næste mødedato nævnes altid sidst i referatet. Næste dato er 24. juni.
Der er friluftsgudstjeneste den 15. juni - vi hører Jacob, om han vil spille.
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Grundlovsfestudvalget søger hjælp til at rejse telt osv. den 4. og 5. juni. Ejvind og Marianne kan
muligvis den 4., og Lene kan både den 4. og den 5.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark
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