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Dagsorden Beslutning 

1.Velkomst  Afbud: Marianne Fruergaard, Birthe Godthåb Jensen, Bodil 
Dalsgaard, Anna Rohde, og fra personalet Else Skovlund, 
Birgit Jespersen, Leif Jensen, Else-Marie Jespersen, Annette 
Sømod 

2.Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 

3. Meddelelser: a) Sognepræst 
b) Formænd c) Udvalg d) Andre 

Kirsten takkede for opmærksomheden til fødselsdagen. 
Præsten orienterede om, at ”fremmede” konfirmander af og til 
gerne ville konfirmeres i en af sognets kirker. Man kan ikke 
love dem én bestemt kirke, men at der sandsynligvis kan 
blive plads i én af kirkerne. Til arrangementet Hellige dage 
30. maj i Herning vil der blive fælles bus fra Bjerregrav og 
Møldrup. Medarbejderne i kirkerne skal selv vælge en 
repræsentant. Koralbøger bestilles og deles mellem de 3 
menighedsråd. Hængepartier er toiletter i præstegården bl.a. 
ved konfirmandstuen og gardiner i kontoret. Med hensyn til 
toiletterne kan vi spørge 2 håndværkere for tilbud. Kristian 
laver et udbud. 

4. Fordeling af organistens løn 
og vikarer for samme 

Fordeling af vikarlønninger mellem kirkerne. Klejtrup vil 
diskutere det internt. 

5. Organistens område: 
Koncerter  
Undervisning af minikonfirm. 
 

Måske holde færre koncerter – det er meget dyrt at få et 
varieret band. Koncertbudgettet er ikke sat op de senere år. 
Hvert menighedsråd kan selv bestemme, hvad de syntes skal 
arrangeres i samarbejde med Rikke. Hersom vil gerne have 2 
koncerter om året – Bjerregrav vil gerne have 3 og Klejtrup 2 
– 3. Forløbet med minikonfirmanderne har været godt – 
måske ikke så nemt med forældrene, de kunne være mere 
engagerede. Opdelingen før jul og efter jul har været god. 
Der har været rosende til Rikke´s måde at styre det på. 

6. Drøftelse og orientering om 
fælles arrangementer: 
Påskefrokost 
Grundlovsmøde 
Studietur 
Foredrag 
Julefrokost for personale 

Påskefrokost – tilmelding er i gang.  Grundlovsmøde i 2019 
og 2020 – talere er på plads – hhv. Joan Andersen, 
Bjerregrav og Karsten Erbs. Musik er ikke bestemt - men hele 
arrangementet Grundlovsdag må koste 30.000 i alt.  Udvalget 
består af Birthe Ømark, Elin Brorson, Anne-Marie Rost og 
Kirsten Krab Koed. Studieturen sidste år var lidt lang.  
Udvalget består af Jon Pugholm, Birthe Bermann og Esther 
Nielsen. Turen i år skal være den 14. september. 
Medarbejdermøde er den 18. februar 2020. Foredrag er ikke 
planlagt, og det kan også bestemmes af de enkelte 
menighedsråd. Julefrokost kan arrangeres i præstegården 
som tidligere. Udvalget består af Niels Kristensen, Birthe 
Bermann og Jon Pugholm. Julefrokost er den 22. november 
2019. 

7. Mødedatoer Fællesmøde er onsdag den 26. februar 2020 kl. 18.00. 

8. Evt.  



  

  

Hersom, den 27. februar 2019 

Underskrifter 
Jon Pugholm – Niels B. Kristensen – Kristian Kristensen – Kirsten Krab Koed – Kristian Nørskov – 
Birte Bergman – Elin Brorson – Birthe Ømark – Kirsten Sørensen – Birte Ahrensbach – Esther 
Nielsen – Anne-Marie Rost 
 

 

 

 


