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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 24. marts 2015 kl. 17.30

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Leif: Alle mine kilder skal være hos dig.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Regnskab - kassereren har ordet
Regnskabet var sendt ud på forhånd, og ved gennemgangen var der ingen bemærkninger. Et
underskud i 2013 er vendt til et overskud på 108.000 kr. i 2014. Regnskabet blev godkendt.
3. Meddelelse fra
◦ Sognepræsten
• Kirsten Sørensen afløser for Inger Pugholm som kirkesanger på plejehjemmene.
◦ Formanden
• Lene informerer.
• Sommerudflugt 21. maj til Ormstrup Gods. Det planlagte menighedsrådsmåde flyttes
til onsdag den 20. maj.
• Der er provstesyn i Klejtrup den 7. maj kl. 8.00
• Der er ansat en ny teologisk medarbejder i stiftet - Henning Kjær Thomsen.
• Lene tilmelder os tilbud om menighedsmåder.
• Der er kommet invitation til stiftssamråd - Lene vender tilbage med dato.
◦ Øvrige
• Intet.
4. Godkendelse af samarbejdsaftale
Formanden gennemgik samarbejdsaftalen for de tre gravere i Klejtrup, Hersom og Bjerregrav.
Menighedsrådet vedtog aftalen
5. Minikonfirmand fremtid
Kirsten har spurgt Laila, om hun vil medvirke, men hun har endnu ikke fået svar. Dette kan evt.
senere lægges ind i organiststillingen. Det aftales, at Kirsten spørger Laila, om hun også vil
medvirke i Klejtrup.
6. Indsamling i Påsken
I Påsken indsamles til Danske Sømands- og Udlandskirker, og rådet aftaler, at det nævnes i
Gudstjenestelisten, hvem der samles ind til. Vi bibeholder de små skilte i våbenhuset.
7. Forslag til koncerter m.m.
Vi undersøger, om Kulturrødderne har mulighed for at medvirke ved friluftsgudstjenesten - Lene
forhører sig. Kirsten undersøger muligheden for at få en trompetist.
8. Beplantning skrænt
Lene foreslår, at der laves en form for beplantning på kirkegårdens sydskrænt. Dette vurderes ikke
nødvendigt på nuværende tidspunkt.
9. Eventuelt
Der er opstået revner ved Sognehusets yderdør, og døren hænger. Ejvind anmelder dette til Energi
Midt.
Kirken og kapellet trænger til at blive kalket. Ejvind kontakter Carsten Christensen og forhører
samtidig, om der også skal vandskures.
Leif fjerner algebelægning ved Sognehusets nordside.
Det overvejes, om Lene skal øve med koret.
Der er stadig problemer med gravstedsbetaling fra Asmussen, men hun passer selv gravstedet nu.
Vi beslutter at frafalde kravet, hvis hun ikke betaler inden den seneste frist. Hvis hun senere ønsker
en aftale, skal det skyldige beløb erlægges, og der skal betales forud.
Højttalerne er ikke i orden, og Ejvind kontakter Tommy og beder ham komme og se på det.
Der er mulighed for at få Dorte Laursen på prøve som organist. Ejvind har også fundet en mulig
løsning. Birthe Ø. snakker med Jens Nielsen.
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Der skal evt. indkøbes en plæneklipper. I første omgang undersøger Leif mulighederne, og så søger
vi provstiet om tilskud.
Næste møde er onsdag den 20. maj.
Underskrevet af: Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard,
Kirsten Sørensen og Birthe Ømark
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