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Referat af regnskabs- og budgetmøde
torsdag den 24. marts 2011 kl. 18 i Sognehuset

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind og Vagner Bjørn. Marianne Fruergaard
er indkaldt som suppleant for Ejvind.
Fraværende:
Ejvind Sørensen og Leif Jensen - Birthe Ømark kommer lidt senere.
Salme valgt af Kirsten Krab Koed: Dejlig er Jorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra:
◾ Sognepræsten:
◦ Takker for receptionen den 3. marts.
◦ Sædvanen med altergang til både fromesse og højmesse ændres, så der kun er
altergang ved Gudstjenesten kl. 11.
Det skal annonceres i kirkebladet, når der er altergang.
◦ Friluftsgudstjeneste torsdag den 16. juni ved byfesten er aftalt, og derfor udgår
søndagsgudstjenesten den 19. juni.
◦ Konfirmandernes fremmøde blev drøftet. Menighedsrådet håndhæver starttidspunktet
kl. 8 for undervisningen fra det kommende undervisningsår.
◦ Kirsten vil gerne holde dåbstræf i Klejtrup, og dette planlægges til annoncering i
næste kirkeblad.
◾ Formanden:
◦ Uddelte diverse materiale.
◦ Der er studietur til Samsø den 28. maj - tilmeldingsfrist er 10. april.
◦ Der er problemer med Sognehusets projektor - Ejvind kontakter Tommy fra Hvilsom
Radio, som skal se på det.
Lærredet er desuden for lille.
◦ Klaveret skal repareres inden sangaftenen den 11. maj.
◾ Øvrige medlemmer:
◦ Præstegårdsudvalget gennemgik præstegårdshaven, og det blev besluttet at
beskære og planere samt plante nyt. I selve præstegården var der bl.a. løst linoleum,
som bør skiftes eller helt tages af. Overdækning over terrassen fjernes.
Der er desuden problemer med septiktanken, og så er der mus. Disse problemer skal
klares straks. Der tjekkes op på, om der er sket yderligere tiltag vedr. gulvene. På
næste fællesmøde tages op, at præstegårdsudvalget skal have eget budget og videre
beføjelser. Kirsten H. tager dette punkt op på næste formandsmøde.
3. Regnskab 2010
Årsregnskabet blev udleveret og gennemgået. Regnskabet udviser udgifter på 870.305,80 kr. og
indtægter på 201.504,74 kr. på driftsrammen. På anlægsrammen er der afholdt udgifter for
357.157,95 kr. Kirkelig ligning er indgået med 1.010.607,97 kr. Regnskabet slutter med en
kassebeholdning på 253.079,48 kr.
Menighedsrådet godkender årsregnskabet.
4. Budget 2012
Punktet udskydes og tages med på det møde, hvor vi har kirkegårdssyn.
5. Minikonfirmandundervisning
Kirsten K. vil gerne selv undervise minikonfirmanderne, og der bliver undervisning 5 gange i
Klejtrup og 5 gange i Bjerregrav. Birthe K. hjælper evt. til.
6. Kirkekaffe v/ Kirsten K.
Kirsten foreslår kirkekaffe engang imellem, og næste gang bliver den 1. maj og dernæst den 2. juni.
Begge gange i våbenhuset. Desuden foreslås kirkefrokost i løbet af efteråret.
7. Teleslynge til kirkesangeren
Der er udtrykt ønske om teleslynge til kirkesangeren. Rådet diskuterer sagen og beslutter at vente
og se, om der er andre, der har behov for dette. Ragna undersøger priser hos Fabers hørecenter.
8. Indsamlinger i kirken
Ved indsamlinger i kirken støttes en række organisationer; disse fremgår af kirkebladet.
Optælling foretages som hovedregel af kassereren og graveren.
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9. Næste møder
Næste møde er den 26. april kl. 19 i Sognehuset.
Den 18. maj kl. 18 er der kirkegårdssyn, og derefter møde på graverens kontor.
Birthe K. kontakter Søren Bertelsen, som skal være med til synet.
10. Kirkens Korshær i Sognehuset den 14. april
Kirsten H. har aftalt med Robert Thygesen, at vi sørger for kaffen, og så sørger de selv for kage
samt klarer resten. Rådet diskuterer brug af Sognehuset og beslutter, at der skal laves vedtægter.
11. Eventuelt
Rådet overvejer - i samarbejde med bageren - at gøre noget ved muren i skellet.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, Ragna Kolind, Vagner Bjørn, Marianne
Fruergaard og Birthe Ømark.
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