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Der indkaldese hermed til menighedsrådsmøde kl.18 Onsdag den 27. januar
2009 i Lokalhistoriske lokale.
Dagsorden:
Fremmødt/fraværende
Salme vælges af Birthe Ø.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Meddelelser
a. Sognepræsten.
b. Formanden.
c. Øvrige
3. Vedtagelse af forretningsorden (er medsendt som fil til orientering).
4. Drøftelse af vedtægter (måske ved et nyt møde).
5. Målsætning og visioner (skal vi have en drøftelse).
6. Kirkens kollekter.
7. Regnskab v/ Vagner.
8. MUS og APV samtaler opgaver for kontaktpersonen (rygepolitik).
9. 2 - 3 medlemmer til kirke- og kirkegårdsudvalg
10. En snak om IT- skrivebordet.
11. Menighedshuset v/ Ejvind.
12. Nye salmebøger v/ Leif.
13. Fredning af gravsteder på skrift.
14. Næste møder:
• Medarbejder møde Hersom Præstegård d. 5. februar kl. 19.
• Fællesmøde Hersom Præstegård d. 26. februar kl. 19.
• Budget møde den 25. marts kl.18, på Klejtrup Søkro
15. Eventuelt.

Referat af menighedsrådsmøde den 27. januar 2009 kl. 18.30
Fremmødte:
Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Frederik Birkler, Ragna Kolind, Vagner Bjørn, Ejvind Sørensen, Birthe
Ømark, Kirsten Sørensen
Fraværende: Leif Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Husk at angive årstal i dagsorden.
2. Meddelelser fra:
Sognepræsten:
Inviterer til to møder i konfirmandstuen den 29. januar og den 19. februar. Temaet er: hvordan
begyndte det hele med kirke og kristendom; handler om tiden efter den første Pinse.
Der mangler en underviser til minikonfirmanderne. På møder i Hersom og Bjerregrav er der givet
grønt lys til at spørge Birthe Korsbæk. Birthe K. spørges, og siger ja til hvervet. Hun giver udtryk
for, at det er et spændende og vigtigt hverv, og der diskuteres undervisningsplan, budget osv.
Forløbet strækker sig over 10 uger i efteråret.
Formanden:
Birthe K. og Kirsten var til opstillingsmøde i provstiudvalget den 26. januar 2009. Der skal være 6
medlemmer i udvalget, og 4 af de nuværende medlemmer ville gerne fortsætte. Der skulle vælges
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to nye, og det blev Lars Raahauge og Jens Nielsen. Som personlige suppleanter valgtes Leif Olesen
og Birthe Korsbæk. På mødet diskuteredes en sammenlægning af de to provstier, men det vil
domprovstiet ikke være med til. Det nye provstiudvalg arbejder videre med
sammenlægningsplanerne.
Kirsten har haft møde med Birthe Bergmann og Jens Nielsen. I de andre menighedsråd får
kontaktpersonen løn. Tages op på næste møde.
Kirsten og Birthe Ø. deltog i møde den 14. januar, hvor vi fandt ud af, at et kirke- og
kirkegårdsudvalg er lovpligtigt. På mødet blev der udleveret en håndbog for menighedsråd. Den
findes på provstiets hjemmeside.
Skema til energimærkning af kapel og graverhus er udfyldt og sendt til provstiet.
Formanden foreslår kirkekaffe i våbenhuset den 29. marts, og dette vedtages.
Regelsamling kan ses på IT-skrivebordet, og det vedtages at opsige rådets abonnement på løsbladssystemet fra og med oktober 2009. Vagner Bjørn sender opsigelsen.
Bladet KORN foreslås lagt hos læge Mortensen og ligeledes på ældrecentret.
Medlemskab af DSUK stiger fra 500 kr. til 1000 kr. om året, når der er mere end 1000
folkekirkemedlemmer.
På et møde med de to andre menighedsråd aftaltes det, at man sender dagsorden og referater til
hinanden. Det er helt i orden, og de kan læse vores på vores hjemmeside.
Gaveregulativet bør reguleres, bl.a. med at give Jens Kolind en påskønnelse for arbejdet med
hjemmesiden. Det samme gælder for afgående medlemmer, som får en flaske vin. Disse ændringer
foretages.
Ragna bliver ny kontaktperson til Jens Kolind.
To piger fra musikefterskolen er kommet med i kirkekoret.
I uge 13 er der kursus for kirkeværger og kontaktpersoner.
Den 24. marts indkalder biskop Karsten Nissen præster, formænd og næstformænd til møde om
folkekirkens opgaver. Frederik Birkler har sendt et svar til Karsten Nissen med sine
betænkeligheder. Diskussion i rådet om betænkeligheden i, at der kommer direktiver for, hvad
rådet skal. Rådet afventer mødemateriale.
Kirsten har modtaget materiale fra Løgumkloster.
Der er seminar i Houlkær den 4. marts.
Henvendelse fra Mission Afrika vedr. bl.a. udveksling har ingen interesse.
Øvrige:
Birthe K. og Leif har været på kirkegårdsvandring. Kirkens dør er for lav, og provsten foreslår, at
trækarmen fjernes. Det vil rådet ikke være med til.
Der er problemer med løse tagsten; dette bør ordnes inden næste kirkesyn.
3. Vedtagelse af forretningsorden (er medsendt som fil til orientering)
Forretningsordenen gennemgås, udfyldes og vedtages. Lægges på hjemmesiden.
4. Drøftelse af vedtægter (måske ved et nyt møde)
Kirsten har printet en række vedtægter ud fra internettet. Disse skal gennemlæses af rådet og
vedtages separat på et andet møde.
5. Målsætning og visioner (skal vi have en drøftelse)
I Menighedsrådsbladet tilrådes det, at rådet laver målsætning og visioner. Diskussion i rådet; det
aftales at mødes i foråret og se nærmere på dette.
6. Kirkens kollekter
Præsten skal have menighedsrådets samtykke til indsamling i kirken. Frederik Birkler foreslår
følgende formål:
• Det Danske Bibelselskab
• Kirkens Korshær
• Folkekirkens Nødhjælp
• Pludseligt opståede nød- og krisesituationer
• DSUK
• Børnesagens Fællesråd
Høstoffer i Klejtrup går til Folkekirkens Nødhjælp (halvdelen), den anden halvdel fordeles på
Koefoeds Skole, Kirkens Korshær og Møltrup Optagelseshjem.
Frederik Birkler får rådets samtykke.
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7. Regnskab v/ Vagner
Vagner Bjørn gennemgik regnskabet. Pr. 31. december 2008 er der en kassebeholdning på 269.727
kr.
8. MUS og APV samtaler og opgaver for kontaktpersonen (rygepolitik)
Disse tiltag er lovpligtige - der skal afholdes MU samtale og laves en APV. Med hensyn til rygepolitik
afventer vi og ser, hvad Arbejdstilsynet siger.
Der skal afholdes MUS med Leif, Kirsten Frandsen og Jacob Græsholt. Kontaktpersonen er ansvarlig
for afholdelse af MU-samtaler. Leif kan hjælpe med APV ved at beskrive sin arbejdsplads og sine
arbejdsvilkår. Der indhentes evt. hjælp fra Landskontoret. Sættes i værk snarest.
Der skal laves et nyt ansættelsesbrev til Leif. Ragna snakker med Leif, og kirkegårdsudvalget ordner
dette. I denne forbindelse skal der foretages en opmåling af kirkegården.
9. 2-3 medlemmer til kirke- og kirkegårdsudvalg
Til dette udvalg vælges Ragna, Vagner og Birthe Ø. Ragna er formand.
Til kirke- og kirkegårdssyn skal der deltage en bygningssagkyndig.
Kirkegårdsprotokoller skal aftstemmes.
10. En snak om IT-skrivebordet
Punktet udsættes til næste møde.
11. Menighedshuset v/ Ejvind
Ejvind har i dag modtaget tegninger af det nye menighedshus. De nye tegninger blev gennemgået.
Rådet diskuterer at fjerne rytterlyset/ovenvinduet og i stedet sætte vinduer i over mod
ældreboligerne.
Der aftales et møde med arkitekten.
12. Nye salmebøger v/ Leif
Der er ikke salmebøger nok, og det vedtages at købe 20 nye salmebøger. Birthe K. bestiller disse
hos boghandleren.
13. Fredning af gravsteder på skrift
Punktet udsættes til næste møde.
14. Næste møder
Medarbejdermøde i Hersom Præstegård den 5. februar kl. 19.
Fællesmøde i Hersom Præstegård den 26. februar kl. 19.
Budgetmøde den 25. marts kl. 18 på Klejtrup Søkro.
Tilmelding til Kirsten
15. Eventuelt
Intet.
Underskrevet af: Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Vagner Bjørn, Frederik Birkler, Ragna Kolind, Ejvind
Sørensen og Birthe Ømark.
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