Referat af menighedsrådsmøde
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.
I Konfirmandstuen.

Dato: d. 8.3.18 kl. 19.00

Blad nr.

Ordstyrer: Torben

Formandens initialer: TDA

Referent: Tommy

Kaffe og kage: Anni

Afbud: Per, Elsa, Peter, Karina
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden

Beslutning

OK
Mødeplanen for det kommende år blev godkendt som:
- Onsdag 4/4 (kaffe: Søren).
- Onsdag 25/4 (kaffe: Kirkeværgerne i samarbejde med
FDF), med fællesspisning kl. 17:30 for menighedsråd,
ansatte og frivillige + efterfølgende offentligt
menighedsmøde kl. 19:30 (I FDF Ørums lokaler. Frivillige
hjælpere desuden Annie, Mona m.fl.)
- Mandag 11/6 (kaffe: Karina), med gennemgang og
godkendelse af budget 2019 v/ Sonja Tougaard.
- Onsdag 15/8 (kaffe: Torben). Visionsmøde.
- Onsdag 26/9 (kaffe: Tommy)
- Onsdag 24/10 (kaffe: Elsa)
- Onsdag 28/11 (kaffe: Poul-Erik) Konstituering
- Onsdag 9/1 (Kaffe: Ejgil),
- Og kommende møder 20/2 og 27/3
Vi fortsætter kontingent til Danske Sømænds- og
Ulandskirker.
Der blev rapporteret fra fællesmødet i Tjelesamarbejdet
(TES) den 27/2 i Vammen, hvor Torben og Tommy deltog
(bl.a. blev debatteret fælles indkøb fx ift. kalkning). Næste
møde er den 10/10 i Rødding.
Vedr. planlægningen af næste års TES kursusdag: Vi valgte
Poul-Erik som repræsentant, og han koordinerer med
aktivitetsudvalgets arbejde (Tommy melder Poul-Erik ind til
Niels Peter, der som præst i Rødding er tovholder for næste
års kursus).
Torben blev valgt som menighedsrådets repræsentant ved
Tjelecenterets repræsentantskab den 23/4 i Ørum (Tommy
melder det til Christian Børsting, der er formand for
Tjelecenteret).
3. Nyt fra sognepræsten
Provst Bjarne Marcussen flytter til Bjerringbro, men fortsætter
uændret som provst.
Søren kommer hver 14. dag på plejehjemmet.
Søren har skrevet til konfirmandforældrene, at hvis der bliver
konflikt er der antagelig ingen personale, men Søren er ikke
strejkeramt. Vi gennemfører efter gældende retningslinjer,
men finder en løsning ift. konfirmationen.
4. Orientering fra kontaktpersonen Der blev sagt pænt farvel og tak til Bent søndag den 24/2 i
Vejrumbro.
Karin Madsen er med stor succes startet hos os som
gravermedhjælper, i første omgang i virksomhedspraktik,
hvorefter hun er fast ansat fra den 15/3 med ansvarsområde
ved alle tre kirker.
Vi vedtog at opdatere beløbet afsat til ansattes beklædning.
Vi fremskriver den tidligere ramme med 2% per år, så der er
afsat ca. 2000 kr. pr tredje år. Jens Ole oplyste, at der findes
retningslinjer for gravere, for hvor stort et beløb der gives per
arbejdstime, og bringer oplysningerne videre til Jens Egon.
Arbejdspladsvurderingsrunden (APV) gennemføres i løbet af
de kommende per måneder (gennemføres hvert 3. år).
Medarbejdermøde 2 x årligt. Inventarlister under opdatering.
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5. Nyt fra økonomiudvalget
 Gennemgang og
godkendelse af regnskab
2017 med Sonja Tougaard

Beslutning

Sonja gennemgik regnskabet.
Vi afskriver herunder på debitorer 842,12 kr.
Regnskabet blev godkendt som afleveret 26-02-2018 kl. 9:26
Poul-Erik opfordrer til at udvalgene giver indspil til næste års
budget, og indkalder til et møde med udvalgsformændene.
6. Orientering fra Kirke- og
Der er holdt to møder siden sidste menighedsrådsmøde: Der
præstegårdsudvalget; herunder er diskuteret snerydning og fast aftale med TEF eller lign.
udvalget vedr. renovering af
Der arbejdes på at sætte et skilt op til P-pladsen ved kirken,
Ørum Kirke
og fællesvejen med FDF i Ørum bliver ordnet (som skrevet
deles udgifterne ligeligt).
Vi drøftede vores reglement om at kister efter aftale med
graveren sættes i kapel i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16.
Kirkeudvalget formulerer vores retningslinjer i et brev, der
sendes ud til bedemændene, med betoning af at vi er åben
for dialog. Der kom et forslag om at vi får lavet en nøgleboks.
Der er drøftet flere ønsker til større anskaffelser ift. de
kommende års budget; herunder smartscreen i
konfirmandstuen, bl.a. til brug for konfirmand-undervisning,
tilbud på digital kortlægning af kirkegårdene, og tilbud på
minilæsser der kan bruges på kirkegårdene.
Vi har et efterslæb ift. særligt hækkene på Ørum Kirkegård,
og det overvejes at sætte et større beløb af til at få ordnet et
større afsnit. Indtil videre er der i 2019 sat penge af, så
nordsiden kan gøres færdig, men så er vi knapt halvt færdig.
Udvalget drøfter den videre plan for en hurtige udskiftning af
hækkene.
Underudvalget for renovering af Ørum Kirke har haft et møde
med arkitekt Thomas Medum-bæch, som kommer med et
oplæg som kan bruges som oplæg til det offentlige
menighedsmøde den 24/4. Vi har desuden haft besøg af
Nationalmuseets ekspert i murværk, og før sommerferien får
vi besøg af deres ekspert i træværk, hvorefter vi skulle være
klar til at gå videre med vores projekt.
Der er allerede aftalt en foredragsaften for efteråret, og der
7. Nyt fra Aktivitetsudvalget
kommer en ny runde med højskolesangaften. Der er en ny
udstilling på vej i tårnrummet i Ørum. Jens Egon er velvillig
over for igen i år at hjælpe med udflugter, selvom han jo er
trådt ud af aktivitetsudvalget.
Erfaringen fra de sidste par år viser at vi godt kan afsætte et
lidt mindre budget til næste år.
Deadline for næste kirkeblad er 15/3 (til udgivelse sidst i
maj).
8. Eventuelt
Der er alvorlige problemer med at få bragt kirkebladet ud
med bladkompagniet som er den nye leverandør efter at Post
Nord har sagt op. Søren følger skarpt op på problemet over
for vores leverandør.
Peter og Søren sørger for at det snarrest kommer til at ligge
på vores hjemmeside.
Der ønskes en update om vores hjemmeside på næste
menighedsrådsmøde (v/ Peter), hvor vi håber den nye
hjemmeside er oppe at køre 

Ørum, den 8/3 2017

underskrifter

