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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Mobilepay skal godkendes tilføjes under Evt. Ellers 
godkendelse af referat. 

2. Nyt fra formanden  
Plan for menighedsmødet 25/4. 
Ann-Margrethe Rønholt er 
tilbage fra orlov fra maj. 

Ann-Margrethe Rønholt kommer tilbage fra maj 2018. Det 
blev godkendt, at Ann-Margrethe genindtræder i rådet og 
Mona fortsætter som suppleant. Mona vil gerne fortsat 
deltage i rådets arbejdet også efter Ann-Margrethe kommer 
tilbage. Tak for det! Udvalgsopgaverne tages op igen ved 
næste menighedsrådsmøde, hvor Ann-Margrethe deltager. 
 
Plan for menighedsmødet: 
Foreløbige afbud fra Hanne, Per og Anette, Elsa og Annie. 
Torben er ordstyrer. 
Tommy sender påmindelse ud. Tommy bestiller mad ved 
Vammen Kro. Mona, Jens Egon og Torben vil gerne hjælpe 
med kaffe mm. Drikkevarer (herunder kaffe og the), dug og 
servietter mm bestilles ved Brugsen. FDF hjælper med at 
dække bord og vaske op mm og sørger for at der er 
mulighed for at fremlægge via projektor. 
Det offentlige møde starter kl. 19. Spisning starter kl. 17.30.  
Annonce indrykkes i Landsbyerne & Viborg Nyt + på 
internetsider. De enkelte udvalgs arbejde gennemgås kort 
med mulighed for spørgsmål. Kort gennemgang af økonomi 
efter kirkeværgernes beretning. 
Under beretning nævnes udflugten, og at der ønskes mere 
deltagelse heri.  
Under tiltag nævnes: 1) Rapport ifm. undersøgelse af sognet 
fremlægges under pkt. diakoniudvalg. 2) Babysalmesang 
nævnes under beretning, og hvis Louise er der, kan hun 
supplere. 3) Der henvises til hjemmesiden, og Peter 
supplerer. Der kan siges lidt om kirkebladet. 
Under orientering fra kirkeværgerne berettes kort fra hver 
Kirke (Jens Egon kan tage Viskum, da Anette og Per har 
meldt afbud). Elsa sender oplæg til Tommy vedr. Vejrum. Der 
kan suppleres fra graverne. 
Tommy tilretter dagsorden til den 25.4, meld tilbage til 
Tommy, hvis der er yderligere forslag. 

3. Nyt fra sognepræsten Vivi har grundet travlhed trukket sig som hjælper for 
minikonfirmanderne. Vi takker Vivi for hende store indsats 
gennem årene. Louise overvejer om hun i stedet kan hjælpe 
Margit, der nu står alene med det. 
Præsten efterlyser hjælp til konfirmationer i Viskum og 
Vejrum den 28. april. Annie melder tilbage om hun kan 
hjælpe i Vejrum. Hvem kan hjælpe i Viskum? I Ørum den 5. 
maj er der to konfirmationsgudstjenester, Ejgil hjælper i Ørum 
men ikke alene, måske kan Mona hjælpe også, ellers findes 
der en mere. 

4. Nyt ift. kirkeblad, hjemmeside 
osv.  

Søren trækker sig fra kirkebladsudvalget, når det er 
fuldtalligt. Hvem kan træde til? (tages op på kommende 
menighedsrådsmøde). 
Der er købt licens til at vi kan bevare den gamle hjemmeside 
et år mere, mens den nye Churchdesk indkøres. Arkiverne 
foretrækkes at gemmes. Hvis der er nogen, der har noget, 
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der skal på den nye hjemmeside og over fra den gamle så 
meld tilbage til Peter. Adressen er øvv.dk 

5. Nyt fra kontaktpersonen og 
personaleudvalget. 
Håndtering ift. mulig lockout 

Strejke og Lockout: Der er lavet liste over medarbejdere, der 
er omfattet. Kun en er omfattet p.t., men der udføres ikke 
lockoutramt arbejde for den ene, der er lockoutet. Alt kører 
videre som normalt på Viskum og Vejrum, hvorimod Ørum er 
delvist lockoutet, særligt ift. kontoradministration. 
Klapborde mangler. Der indkøbes nogle flere. Louise vil 
gerne fortsætte i Viborg Kammerkor, og vil gerne fortsætte 
for at dygtiggøre sig. Det godkendes at vi betaler dette i 
stedet for den tidligere godkendte sangundervisning. Det 
anbefales dog fortsat hende at uddanne sig til kirkesanger. 
Arbejdstøj indkøbes efter behov. 
Der er problemer med forsikringen og Elsas fald-uheld på 
Viskum Kirkegård. Jens Egon skriver til forsikringen igen for 
at få dem til at ændre deres afgørelse. 
Sikker mail kan ikke bruges. It kontoret skal bedes om at løse 
dette. Kirkeministeriet kan ikke hjælpe med at løse dette eller 
bidrage til dette. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget; herunder 
udvalget vedr. renovering af 
Ørum Kirke 

Renovering af konfirmandstuen i Ørum er der ved at blive 
kigget på. 
Handikapvenligheden ved alle kirker kigges der på. 
Første skitse til renoveringsplan for Ørum Kirke foreligger 
muligvis den 1. maj. Det er lykkedes at lave dåbslokale og 
toilet ifm. middelalderkirken ved Thyregod Kirke. 
Gennemgang af gravsteder på alle tre kirkegårde er færdig 
ifm. hvem passer og fredningstiden for gravstedet. Der er 
sendt breve ud til små 100 personer. 
Tagsten på Ørum Kirke er sat fast igen, og de tilstødende er 
tjekket. 
Der er lavet inventarliste i Viskum og Vejrum, og nu også i 
Ørum. 

7. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget 

Ejgil har valgt at træde ud af udvalget. Der er arrangeret et 
foredrag, udflugten og to højskoleaften. Der opfordres til at 
komme med forslag til nye udstillinger. Karina spørger 
billedskolen i Viborg. Ejgil følger open by night til ende i 
2018. 

8. Eventuelt Mobilepay løsningen godkendes, og Tommy assisterer Poul 
Erik med at oprette løsningen. 
Opdatering af liste over frivillige og kaffeliste efterlyses til det 
kommende menighedsrådsmøde. Evt. en der kan være en 
koordinator. 
Der benyttes håndsprit eller vaskes hænder ifm. uddeling af 
oblater. 

 
Ørum, den        
 
 
 
underskrifter 
 
 


