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 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

1 Meddelelser ved formanden. Provstiudvalget har godkendt lejekontrakten vedr. 
forpagterboligen. 
Provstiudvalget har godkendt, at bankgarantien vedr. 
forpagtning af jorden nedsættes til 55.000 kr.  
Viborg stift har godkendt, at forpagtergårdens 
bygninger må sælges på almindelige vilkår. 
Ang. tyveri af vinkanden er selvrisikoen på godt 5.000 
kr. fra kirkens selvforsikring, hvilket er mere end en 
tilsvarende vinkande vil kunne købes for. Den 
vinkande, der er til låns, må foræres til kirken. 
Menighedsrådet tager med glæde imod gaven fra 
”Østerbjerg”. Den vil blive forgyldt indvendig uden 
vederlag af sølvsmed Ebbe Hjort. 
Trappen ved Kirkehuset fornyes i øjeblikket. 
Renoveringsarbejdet i Præstegården går næsten 
planmæssigt. Det skal være færdigt til december. 

2 Meddelelser ved kirkeværgen. Kirken er endnu ikke blevet pletkalket indvendig. Der 
rykkes for det. 
Orglet blev stemt i går. Lågerne åbnes i orglet, når der 
ikke er gudstjenester og kirkelige handlinger for at give 
mere cirkulation. 
Der satses på, at grandækningen er tilendebragt inden 
1. søndag i advent.  

3 Kontaktpersonens punkt. Der er søgt midler fra Kompetencefonden vedr. kurser 
for graveren. 

4 Kassererens punkt. 
Regnskabsrapport 3.kvt.2011 

Rapporten blev godkendt. 
Kirkekassens indestående er nu fordelt over 2 konti for 
at opnå højere rentesats på den nye konto. 

5 Kontorudstyr til præstekontor Der indkøbes en multimaskine (kopimaskine og 
printer) samt en makulator. Der satses på, at der 
opsættes persienner eller lameller i kontoret. BP står 
for indkøbet. 

6 Valg af: a. Formand 
             b. Næstformand 
             c. Kasserer 
             d. Kirkeværge 
             e. kontaktperson 
             f. sekretær  

a. Britta Pedersen blev genvalgt med 4 stemmer og 1 
blank. 
b. Minna Risum blev genvalgt med 4 stemmer og 1 
blank. 
c. Ruth Hansen blev genvalgt. 
d. Thorkild Bilde Sørensen blev genvalgt. 
e. Anders Nykjær blev genvalgt. 
f. Ruth Hansen blev nyvalgt. 

7 Valgbestyrelse Anders Nykjær blev valgt i stedet for Vagn Ove Høgild. 
Anders Nykjær valgtes til formand. 

8 Mødedatoer 2012 31/1, 29/2 og 27/3. Resten aftales senere. 

9 Advents/luciagudstjeneste Der bliver luciagudstjeneste 11/12 kl. 15.30 med 
efterfølgende samvær i Fritidscentret sammen med 
Borger- og Gymnastikforeningen.  
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Der blev givet en meddelelse om gudstjenesterne 
indtil januar. 

10 Skrivelser og cirkulærer. Jf. postlisten. 

11 Evt. Julefrokost den 7/12 kl. 18.30 i Kirkehuset. Der drikkes 
kaffe på Snerlevej. 
Der blev drøftet forskelligt vedr. præsteindsættelse. 
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