Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 3. november 2021 kl. 16.30
Til stede: Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Birthe Godthåb, Lene
Braskø, Sonja Thougaard, Leif Jensen og Birthe Ømark
Afbud fra Kirsten Krab Koed og Michael Buus.
1. Orientering fra regnskabsfører Sonja
Kvartalsrapport fra 30. september 2021 udviser et overskud på 6.800 kr.
Der har været en del organistvikarer.
I budget 2022 udgør kassebeholdningen ultimo 2022 et beløb på 298.000 kr., med
50.000 kr. i underskud på grund af beskæring i ligningen.
Budgettet er godkendt og indsendt den 3. november 2021 kl. 9.25.
Revisionsprotokollat blev godkendt og er indsendt den 15. oktober 2021.
2. Orientering fra Leif
• Leif ønsker sig en batteridrevet hækkesaks, hvilket bevilliges.
• Julekrybbe og Juletræ sættes op til 1. søndag i Advent.
• Skolen laver engle, som sættes op i kirken efter 18. november. Det besluttes,
at dette gøres hvert 3. år fremover.
• Der er 24 konfirmander, der går til konfirmationsforberedelse i år.
og kirkeværge Birthe:
• har problemer med tilgang til mail på DAP. Sonja undersøger dette.
3. Orientering om status på ansættelse af organist
Organiststillingen har været opslået 3 gange, senest med en enkelt ansøger, som
imidlertid trak sin ansøgning tilbage. Menighedsrådet drøftede ansøgning til
stillingen.
4. Henvendelse fra Brattingsborgskolen vedr. anvendelse af areal uden for
kirkegården

Vi har modtaget en henvendelse fra Brattingsborgskolen vedr. anvendelse af et
areal uden for kirkegården til plantning af træer.
Jon taler med Torben Bailey vedrørende vedligehold og træsorter, som skal aftales
med Leif. Menighedsrådet ser velvilligt på henvendelsen.
5. Klejtrup by kan i 2022 fejre 800-års jubilæum
Menighedsrådet er enige om, at kirken skal være en del af jubilæumsfejringen og
overvejer flere koncerter, bl.a. med Ann-Mette Elten. Andre forslag: Jonas H.
Petersen og Clemens Knejterne til Jul.
6. Kirkekoncert indtil vi får ansat en organist
Vi træder vande med hensyn til koncerter, indtil vi får en ny organist ansat. Der har
lige været én koncert, og der er julekoncert med Laura den 19. december.
7. Datoer for fællesmøde i 2022
Der er julefrokost for medarbejdere den 26. november 2021.
Der er møde i præstegårdsudvalget den 14. december 2021.
Der er medarbejdermøde den 10. februar 2022 – Michael deltager.
Der er fællesmøde for alle tre råd den 22. februar 2022.
Alle møder afholdes i præstegården i Hersom.
Menighedsrådet beslutter at holde en julefrokost i Sognehuset den 2. december kl.
17.
8. Eventuelt
Kirkens Korshær vil gerne låne Sognehuset til formiddagsmøder, hvilket vi siger ja til.
Næste møde er midt i januar – afventer endelig dato.

Underskrevet af Henrik Fjelsted, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen, Lene Braskø og
Birthe Ømark.

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 18. maj 2021 kl. 16.30
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Birthe
Godthåb, Lene Braskø, Michael Buus, Sonja Thougaard, Leif Jensen og Birthe Ømark.
1. Orientering fra
a) Kirsten:
• Der er konfirmation i Klejtrup den 12. juni, og der er 10 konfirmander.
Konfirmationen holdes samlet som én konfirmation – der er en bænk pr.
konfirmand, som det ser ud nu.
• Tina Kjær fotograferer til konfirmationen i Klejtrup.
• Konfirmandundervisningen har været delvis virtuel.
b)Leif
• Kirken skal kalkes, og mindre reparationer udbedres.
2. Jobsamtaler til stillingen som organist
Rikke har fået fuldtidsjob i Randers, og har derfor fratrådt stillingen som organist i
vore tre sogne. Vi har derfor slået stillingen op, og der er kommet 3 ansøgninger.
Stillingen er på 24 timer om ugen.
Der er nedsat følgende ansættelsesudvalg:
Præsten, de tre formænd, kontaktpersonerne samt kirkesangeren fra Bjerregrav.
3. Kvartalsrapport fra 31. marts samt budget 2022
Kvartalsrapporten viser et overskud på 84.000 kr., og der er ingen afvigelser.
Angående budget 2022 har vi fået et ligningsbeløb på 986.283 kr. Sonja vil kontakte
provsten vedr. udligning af legatmidler. Lønninger er opjusteret med 1,5 %, og
organiststillingen er indeholdt heri.
Den frie kassebeholdning i 2021 er på 428.000 kr.
Budgettet er afleveret den 18. maj 2021 kl. 17.07.
4. Drøftelse af evt. kommende arrangementer

Vi overvejer at arrangere sommersang ved søen i lighed med tidligere år, og
beslutter, at det afholdes tirsdag den 16. juni kl. 19, og menighedsrådet er vært med
kaffe og kage.
5. Udviklingssamtaler med provstiet den 1. juni kl. 13.30
Jon deltager i samtalen.
6. Emner til drøftelse – alle i rådet, herunder kirkeværgen
Den manglende information om kirkeværgen er rettet i Kirkebladet.
7. Fællesmøde og Grundlovsfest er aflyst
8. Forslag til dato for studietur
Forslag til dato for studietur er lørdag den 18. september, og udvalget kommer med
et oplæg til turen.
9. Eventuelt
Næste møde: tirsdag den 24. august kl. 16.30.
Der indledes med kirkesyn kl. 16, og Birthe G. sender seneste rapport rundt.
Michael har fundet en ekstra organistafløser.
Underskrevet af Henrik Fjelsted, Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen,
Lene Braskø, Michael Buus og Birthe Ømark

