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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden OK. 

2. Nyt fra formanden  Budgetsamråd 4/9 i provstiet var vel lykket (Poul-Erik, Torben 
og Tommy deltog). Møde i Tjelegnens sognenetværk den 
10/10 i Rødding (Torben og Søren deltager). 
Organist fra Lindum/Bigum har bedt om at låne vores orgel i 
Ørum til at øve på. Det vedtager vi er OK, så længe det 
passes ind ift. kirkens øvrige aktiviteter. 

3. Nyt fra sognepræsten Kalender i konfirmandstuens køkken, som man bedes skrive 
arrangementer på. Madvarer skal tages med fra køleskabet 
igen, ellers skal der dato på når man skal bruge det. Kaffe, 
the og servietter er her altid. Opvaskemaskinen skal køres 
eller tømmes. Konfirmander (20 i Ørum, 1 gudstjeneste. 6+2 i 
Vejrum til 1 gudstjeneste, ingen i Viskum). Minikonfirmander 
15 af 17 elever i Ørum er med, Vejrumbro starter senere. 
Fælles høstgudstjeneste virkede godt, men tilbagemeldinger 
ønskes (der skal være rigeligt med kuverter til høstoffer). 
Hvordan går det med persondataforordningen; vi bruger 
fortrolig postkasse. Der er styr på det på kirkegårdene, og 
ifm. kirkeblad mv. (hvor der fx sørges for samtykke ved 
navne). Dvs. vi efterlever persondataforordningen.   

4. Orientering fra kontaktpersonen Der er hyret vikar for kirkesanger under sygemelding fra 
14/11 + 3 mdr. Kurser for graverne (bl.a. grandækning med 
net) + 5 ugers graverkursus for Verner i løbet af vinteren. 
Anlægsgartnerkursus for Jens Ole over de kommende 4 år, 
tilpasset de stille perioder på kirkegården. Anmodninger om 
lønforhandling indkommet inden 15/9, som så skal være 
afgjort inden 15/11 i samarbejde med personalekonsulenten 
v/ Provstiet, Mette. 

5. Nyt fra økonomiudvalget, v/ 
Poul.Erik  

Revisionsprotokollatet der var rundsendt, blev gennemgået, 
der var ikke betydelige anmærkninger, og det blev godkendt. 
Budget 2019 med tilføjelser blev fremlagt, og godkendt. 
Poul-Erik og Torben har været til møde med provstiudvalget 
hvor økonomirammer mv. vores byggeprojekter blev fremlagt 
og drøftet.  
Udskiftning af hække var allerede godkendt i tidl. referat. 
Digitale kort bevilges en kirke per år (vi starter med Vejrum), 
og evaluerer hvert år. 
Minilæsser: Der er indhentet 4-5 tilbud ned til ca. 245.000 kr. 
+ moms, incl. løvsuger (der er bevilliget 80.000 kr. incl. moms 
via 5% midlerne til løvsuger). Vi vedtager at kirkeudvalget 
kan udmønte køb af minilæsser med løvsuger op til denne 
ramme.  

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
udvalget for rennovering af 
Ørum Kirke 

Rapport fra møder, særligt ift. nyt graverhus og planlagt 
renovering af Ørum Kirke. Besøg den 24/9 i Ørum Kirke med 
stiftets chefkonsulent Kirstine Søby Stig Andreasen, Gry 
Hammersmidt (jurist) og Lene Ørslev. Desuden Kgl. 
Bygningsinspektør Gunilla Rønnow, Fra Nationalmuseet: Nils 
Engberg, Kirkegårdkonsulent Mogens Bjørn Andersen, samt 
Energikonsulent Peter Klery. Fra menighedsrådet deltog 
Torben, Anette, Ejgil, Peter, Tommy, Søren, samt Herluf som 
bygningssagkyndig, og vores arkitekt Mia fra arkitektfirmaet 
Linjen. Der blev taget udgangspunkt i arkitektens 
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skitsetegninger for graverhus og renoveret kirke, samt de to 
rapporter fra Nationalmuseets eksperter, der har været på 
besøg tidligere på året. 
Afklaring vedr. fugning af søjler ved Viskum Kirke, incl. 
fastgørelse af tagsten v/ Kirkeudvalget. 
Udvalget sørger for aftale ift. snerydning, samt for sikring af 
gravsten. 

7. Nyt fra Aktivitetsudvalget Ikke væsentlig nyt at berette til dette møde. 

8. Eventuelt Vi skal huske at få annonceret for vores arrangementer, både 
i Landsbyerne, facebook mv., samt opslag i brugs, købmand 
etc. Gerne et tydeligt skilt/reklamesøjler, og der gives carte 
blanche til at kirkeudvalget kan indkøbe. Det sidste kirkeblad 
skal på hjemmesiden.  

 
Ørum, den        
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


