Menighedsrådsmøde
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.
I Konfirmandstuen.

Dato: d. 18.11.20 kl. 19.00

Blad nr.

Ordstyrer: Vælges af nyt råd

Formandens initialer: TDA

Referent: Vælges af nyt råd

Kaffe & kage: Ejgil

Afbud: Ann-Margrethe
Dagsorden
0. Velkomst og meddelelser

1. Godkendelse af dagsorden
2. Afgørelse af spørgsmål om de
valgtes valgbarhed jf.
valglovens § 3.
3. Menighedsrådsløftet jf.
Menighedsrådsloven: Alle
nyvalgte skal underskrive
erklæring som fremlægges på
mødet.
4. Orientering om nogle af
opgaverne i menighedsrådet v/
afgående formand Tommy
Dalgaard.
5. Præsentation og hvad de valgte
gerne vil bidrage med i det nye
menighedsråd.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kirkeværger , en fra hver
kirke.
9. Valg af kasserer.
10. Valg af sekretær.
11. Valg af kontaktperson.
12. Valg af bygningskyndig.
13. Valg af underskriftsberettiget.
14. Valg af stående udvalg/Kirkeog Præstegårdsudvalg.
15. Valg af valgbestyrelse.
16. Valg af formand for
valgbestyrelsen.
17. Oplysning om honorar til
formand, kirkeværge, kasserer
og kontaktperson. Skattefri
vederlag i henhold til vejledende
takstblad for Viborg Østre
Provsti.
18. Fordeling af poster i de ikke
lovpligtige udvalg
(personaleudvalg,
økonomiudvalg,
aktivitetsudvalg,
renoveringsudvalg, blad- og
hjemmesideudvalg,

Det nye og det gamle menighedsråd mødes kort, og
afgående formand Tommy Dalgaard byder velkommen, og
siger tak til det gamle råd og god arbejdslyst til det nye råd.
Der er mulighed for meddelelser og herunder evt. afsluttende
forretningspunkter for det afgående råd, der her fra overlader
mødet og dets ledelse til det nyvalgte menighedsråd, der
tiltræder officielt fra kirkeårets begyndelse, 1. søndag i
advent.
Mødet ledes af første valgte Carsten Dalsgaard Poulsen
indtil den nye formand er valgt.
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gudstjenesteudvalg,
diakoniudvalg). Der er
mulighed for at posterne
fordeles endeligt på det første
møde i funktionsperioden.
19. Tid for første møde i
funktionsperioden. Det foreslås
at vi mødes onsdag den 13/1
2021, kl. 19.
20. Eventuelt
Ørum, den

underskrifter

Det nye og det gamle menighedsråd mødes kort, og
afgående formand Tommy Dalgaard byder velkommen, og
siger tak til det gamle råd og god arbejdslyst til det nye råd.
Der er mulighed for meddelelser og herunder evt. afsluttende
forretningspunkter for det afgående råd, der her fra overlader
mødet og dets ledelse til det nyvalgte menighedsråd, der
tiltræder officielt fra kirkeårets begyndelse, 1. søndag i
advent.

