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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 23. juni 2014 kl. 19.00

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark.
Afbud fra: Leif Jensen
Salme valgt af Kirsten K.:
Altid frejdig når du går
1. Godkendelse af dagsorden og referat:
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Meddelelse fra:
◦ Sognepræsten
• Det er endnu ikke afgjort, hvornår konfirmandundervisningen lægges til næste år.
• Vi har fået en rigtig god respons på Grundlovsfesten.
◦ Formanden
• Der er foretaget en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og indsatsområder
blandt folkekirkens ansatte. Vi diskuterer resultatet på et senere møde.
• I efteråret afvikles fyraftensmøder for kontaktpersoner; man kan indtil videre tilmelde
sig 5 emner.
◦ Kasserer
• Vi må betale de 17.000 kr. for muren, da dette er i henhold til aftalen.
• Der er sendt en ansøgning til Provstiet, om de vil dække underskuddet for 2013.
• Rådet beslutter at give Rasmus Udengaard et beløb på 500 kr. for at spille til
friluftsgudstjenesten den 15. juni.
• Der skal rykkes for vedligehold af gravsteder.
• Der skal laves 5-års syn i Sognehuset. Vi gennemgår huset sammen med vores
bygningssagkyndige Benny Thorsager. Ejner kontakter Benny
.
3. Mødedatoer for resten af året
Mødedatoer aftales som følger:
Onsdag den 27. august kl. 19
Tirsdag den 7. oktober kl. 19
Tirsdag den 11. november kl. 19
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 19
Der er BUSK gudstjeneste den 26. oktober.
4. Opfølgning og diskussion af oplysninger på fællesmøde
På mødet diskuteredes bl.a. organistens løn, og rådet diskuterede, hvad organiststillingen fremover
skal indeholde. Vi kommer frem til, at stillingen skal indeholde kirkelige handlinger, 2 x børnekor,
voksenkor, deltagelse i konfirmandundervisning, koncert + koncertforberedelse, spillemandsmesse,
julekoncert og musikalske projekter.
De øvrige personalegruppers jobbeskrivelse og indhold skal ligeledes gøres op. Vi går først i gang
med opgørelserne efter sommerferien, sandsynligvis først i september.
5. Opfølgning på pris på højttalere - Ejvind
Ejvind har modtaget tilbud på højttalere til kirken på 15.000 kr. + moms. Rådet diskuterer emnet,
og Lene laver en ansøgning til provstiudvalget.
6. Forslag fra Birthe K.
Birthe K. har udarbejdet en liste over mulige spareforslag. Rådet diskuterer forslagene, og beslutter
i første omgang at tage betaling for kaffe ved arrangementer.
7. Bispevalg - deltagelse den 26. juni
Alle deltager bortset fra Ejvind. Vi mødes på Brugspladsen kl. 18.20.
8. Eventuelt
Intet.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2014/dags_230614.htm
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