
Referat af menighedsrådsmøde 
Tirsdag den 23. april 2013 i Sognehuset

Fremmødte: 
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard, 
Vagner Bjørn, Leif Jensen og Birthe Ømark. 

Salme valgt af Marianne: Du som har tændt millioner af stjerner

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• Der bliver ingen gudstjeneste i forbindelse med byfesten. Vi arrangerer i stedet en 
gudstjeneste ved voldene den 25. august. Fremover kunne en sådan gudstjeneste gå 
på skift mellem sognene.
Grundlovsfesten er ved at være på plads, og Gunnar Korsbæk holder talen. Som 
underholdning kommer der en Elvis-sanger. Der bliver telt i år. Mona og Birthe Ø. 
hænger foromtaler op i byen.

◦ Formanden:
• Har undersøgt tøjregler, men har endnu ikke fået svar.

◦ Øvrige medlemmer:
• Intet.

3. Budget 2014 - Marianne Marianne gennemgik kvartalsrapport for første kvartal 2013. Denne 
udviste et overskud på 8.065,67 kr. 

Herefter blev budgettet for 2014 gennemgået - dette afviger ikke særligt fra budget 2013. Der stiles 
efter, at budgettet balancerer. 

Rådet diskuterer muligheden for anskaffelse af en lysglobe, og beslutter at undersøge dette 
nærmere. Ligeledes undersøges muligheden for anskaffelse af et kirkeskib og en præstetavle. 

Kirsten nævner tanken om at anskaffe en højttaler til kirken, hvilket overvejes nærmere. Birthe K. 
kontakter Anna Rohde i Bjerregrav menighedsråd, som også overvejer dette, så vi evt. kan købe det 
sammen.

Marianne nævner, at der er udestående regninger på gravsteder, og rådet beslutter at sende en 
rykker til de pågældende.

4. Flagning om søndagen efter gudstjeneste Der flages hele søndagen, men efter diskussion 
beslutter rådet, at flaget hænger sammen med gudstjenesten og tages ned umiddelbart efter. Ved 
øvrige kirkelige handlinger flages der hele dagen. 

5. Orientering om møde mellem graver/kontaktperson/formand i de tre sogne (Leif, Ejvind 
og Lene) Baggrunden for mødet er, at gravermedhjælperen i Bjerregrav har sagt op, og man vil 
gerne have en medhjælper, der kan hjælpe i alle 3 sogne. Personalekonsulenten inddrages i 
forbindelse med stillingsopslag osv. 

6. Eventuelt Mona nævner, at hun synes, kirken bør være åben dagligt. Den er åben, når Leif er på 
kirkegården. Leif vil være opmærksom på at få åbnet og lukket. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Mona Finderup, Marianne Fruergaard og 
Birthe Ømark
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