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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Nyt fra formand/næstformand 
- Uddeling af Stiftsårbog 
- Mødeplan 2018 og kaffeliste 
- Ansøgning om tilskud til P-

plads ved FDF-gården/ 
Ørum Kirke (se bilag)  

Stiftsårbog bliver uddelt næste gang. 
 
Der er forslag til nedenstående datoer (planen vedtages på 
næste rådsmøde): 
Forslag til datoer for ordinære menighedsrådsmøder i 2018: 
- Onsdag 17/1 (kaffe: Peter) afholdes i dag. 
- Onsdag 21/2 (kaffe: Anni) ændres til 8/3, med 

gennemgang og godkendelse af regnskab 2017 v/ Sonja 
Tougaard. 

- Onsdag 28/3 (kaffe: Søren) ændres til 4/4. 
- Onsdag 25/4 (kaffe: Kirkeværgerne), med fællesspisning 

kl. 17:30 for menighedsråd, ansatte og frivillige + 
efterfølgende offentligt menighedsmøde kl. 19:30. Der 
foreslås FDFs lokaler. Dato beholdes. 

- Onsdag 23/5 (kaffe: Karina), med gennemgang og 
godkendelse af budget 2019 v/ Sonja Tougaard. Ændres 
til 11/6. 

- Onsdag 8/8 (kaffe: Torben). Visionsmøde. Ændres til 
15/8. 

Resten af nedenstående datoer beholdes indtil videre: 
- Onsdag 26/9 (kaffe: Tommy) 
- Onsdag 24/10 (kaffe: Elsa) 
- Onsdag 28/11 (kaffe: Poul-Erik) Konstituering 
- Onsdag 9/1 (Kaffe: Ejgil), 20/2 og 27/3 
 
Parkeringspladsen støttes med 15.000 kr. og der bliver skiltet 
med parkering. 

3. Opdatering af poster i ikke 
lovpligtige udvalg, frivilligliste 
mv. (bilag vedlagt)  

Søren træder ud af aktivitetsudvalget, økonomi og blad og 
hjemmesideudvalg. 
Jens Egon træder ud af aktivitetsudvalget. 
Torben træder ind i blad og hjemmesideudvalg. 
Kontaktperson VIKRA slettes fra listen. 

4. Nyt fra sognepræsten Søren vil bruge mere tid på husbesøg igen. Søren er endt i et 
teknisk problem med hans computer, og rådet giver Søren 
grønt lys til at købe ny computer. Godt konfirmandhold. VI 
skal sige til hvis der er noget ift. konfirmand og 
minikonfirmand. Et par stykker, der er døbt, men vælger 
konfirmationen fra. 
 
Ros til præsten for gode julegudstjenester. 

5. Nyt fra kontaktpersonen Ny gravermedhjælper skal ansættes, der er kommet ca. 78 
ansøgere, og vedkommende skal ansættes inden udgangen 
af januar 2018. 
APV mv. skal udarbejdes. 
Der er problemer med ringningen i Viskum, og orglet i 
Vejrumbro trænger til vedligeholdelse. 
Nye regler for løn giver problemer. 

6. Orientering fra kassereren  Det ser pænt ud. 

7. Orientering fra 
aktivitetsudvalget  

Nytårskuren er fint overstået. 
Planlagt sangaftener og foredrag. 
Udflugt for menigheden den 25/8, der kommer forslag til 
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indhold på et senere møde. 
Udflugt for menighedsråd og medarbejdere med ledsagere 
efter gudstjenesten 2/9. Jens Ole og Jens Egon vil gerne 
være med til at arrangere. Forslag om Vedersø Præstegård, 
Hvidsten Kro og Nørre Vosborg. 
Der er udstilling af kirketårnet. Aktivitetsudvalget modtager 
gerne forslag til udstillinger, og meld derfor gerne tilbage. 

8. Orientering fra kirkeudvalget Ansvaret for snerydning udenfor almindelig arbejdstid er ikke 
graverens ansvar. Torben afklarer med Jens Ole hvornår et 
firma skal komme og hjælpe udenfor arbejdstiden og hvilket 
firma, der skal komme og under hvilke vilkår. 
Nedlæggelse af græsbane ved Ørum Kirke skal afklares. 
Handikaptilgængelighed, udgang med kiste fra Vejrumbro 
kirke skal laves om, orglet skal til eftersyn. 
Trappe ved Viskum skal også kigges på. 
Højtaler, kamera og lignende skal til eftersyn i de tre kirker, 
Peter har styr på det. 
Forsøg med led pærer i de forskellige kirker. 
Forslag om tilkøb til at faktura sendes ud via Eboks, og at der 
bliver oprettet en bruger mere på Skovbo system. 
Menighedsrådet godkender begge forslag. 
Skiltning om retningslinjer og regler på græsset ved Ørum 
Kirke skal kigges på. 

9. Eventuelt Intet. 

 
Ørum, den 17. januar 2018  
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