
Referat af kirkesyn og menighedsrådsmøde den 8. juni 2022 – syn kl. 16.00 og møde 
kl. 17.00  
 
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Birthe Godthåb, 
Lene Braskø, Leif Jensen og Birthe Ømark 
 
Afbud fra Michael Buus 
 
1. Orientering fra  
a. Kirsten 

• Der afholdes friluftsgudstjeneste ved søen den 17. august 
• Der er høstgudstjeneste den 25. september med efterfølgende frokost i Sognehuset 
• Konfirmationerne er godt overståede 

 
b. Leif 

• Intet 
 
Kirkesyn – der udarbejdes et referat, som sendes til provstiudvalget. 
 
2. Budget for 2023 ved Sonja 
Budgettet er sendt ud på forhånd. Budget for 2023 går i nul, og den frie kassebeholdning er 
428.000 kr. Rådet godkendte budgettet. 
Budget er afleveret den 8. juni 2022 kl. 15.37. 
 
I første kvartal er der brugt 23.000 kr. til strøm, hvilket svarer til 50 % af budgettet. Vi 
overvejer andre muligheder, f.eks. varmepumpe. 
 
3. Kommende arrangementer  

• Sommersang ved søen den 15. juni, hvor organisten medvirker – evt. med koret. Jon 
og Henrik laver kaffe og Karin bager kage. 

• Alternativ Gudstjeneste overvejes afholdt den 16. november kl. 17 med efterfølgende 
spisning i Sognehuset. 

4. Info – organist og kor 
Det går fornuftigt med Dorte Rask Laursen, som er ansat i et vikariat. Hun gør sit bedste med 
koret. 
 
5. Udfordringer med at skaffe afløsning af organist og kirkesanger 
Det kan være et problem at skaffe afløsning. 
Punktet udgår, da Michael ikke deltager i mødet. 
 
6. Eventuelt 
Minikonfirmander – hvis det passer i skemaet, kan minikonfirmandundervisning godt være 
samme dag som i Bjerregrav. Birthe kontakter Susan Bank. 
 
Vi aftaler at give en gave til Susanne Bang Thygesen på ca. 500 kr. Birthe Ø. køber den og 
ligeledes gave til Kirsten S. og Jon i anledning af deres runde fødselsdage. 
 
Vi havde en rigtig dejlig Grundlovsfest med fint vejr og god underholdning. 
 
Studieturen flyttes fra 3. september til 17. september. 
 
Næste møde er onsdag den 21. september kl. 16.30 
 
 
Underskrevet af Kirsten Krab Koed, Henrik Fjelsted, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen, Lene 
Braskø og Birthe  Ømark. 
 


