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

