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Dagsorden Beslutning 
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2. Nyt fra formanden  Invitation fra diakonipræst i Viborg om at være medlem I 

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. Torben Bennedsgaard 
undersøger om vi skal deltage i Genereal forsamlingen, med 
efterfølgende beslutning om vi ønsker at være medlem eller 
ej. 
Der er bestilt kalender med mini-opslagsbog for 
menighedsrådsmedlemmer til de medlemmer i 
menighedsrådet der ønsker den. 
Vores forpagter af præstegårdsjorden i Ørum overvejer salg 
af sin ejendom. Ifølge provstiet følger den eksisterende 
kontrakt med ifm. evt. salg, men overførslen skal formelt 
godkendes af provstiudvalget, hvilket som hoveregel er en 
formsag. 

3. Konstituering, og gennemgang 
af udvalgsposter  

Oversigt vedlagt til opdatering. 
Lovpligtige poster: 
Formand: Tommy Dalgaard er enstemmigt genvalgt som 
formand 
Næstformand: Torben Bennedesgaard er enstemmigt 
genvalgt som næstformand 
Kirkeværge Ørum: Eigil Poulsen 
Kirkeværke Vejrum: Elsa Sundstrup 
Kirkeværge Viskum: Per K. Nielsen 
Kasserer: Poul-Erik Pedersen 
Sekretær: Ann-Margrethe Rønholt. Peter Hellwing hjælper 
med hjemmeside og etc. 
Kontaktperson: Jens Egon Bay 
Bygningssagkyndig: Herluf Pedersen 
Medunderskriver/Underskriftbemyndig ved køb, salg og etc.: 
Næstformand Torben Bennedsgaard 
Udvalg: 
Aktivitetsudvalg 
Anette Spure Pedersen 
Karina Amdi Sørensen 
Anni Lange 
Mona Jensen 
Peter Hellwing 
Poul-Erik Pedersen 
Der arbejdes på at der findes et ekstra medlem til udvalget 
uden for menighedsrådet. 
Udvalget konstituerer sig efter mødet d.d. 
Diakoni Udvalg 
Torben Bennedsgaard (Formand) 
Anette Spure Pedersen 
Søren Tolstrup Christensen 
Kirke – og Præstegårdsudvalg: 
Anette S. Pedersen 
Anni Lange 
Peter Hellwing 
Torben Bennedsgaard 
(kirkeværgerne deltager desuden ved møder) 
Personaleudvalg: 
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Tommy Dalgaard 
Jens Egon Bay 
Elsa Sundstrup 
Søren Tolstrup Christensen 
Økonomiudvalg: 
Tommy Dalgaard 
Poul Erik Pedersen 
Torben Bennedsgaard 
Søren Tolstrup Christensen 
Gudstjenesteudvalg: 
Torben Bennedsgaard 
Tommy Dalgaard 
Søren Tolstrup Christensen 
Else Hedegaard 
Susanne Vestergaard 
Valgudvalg: 
Jens Egon Bay 
Karina Amdi Sørensen 
Poul Erik Pedersen 
Torben Bennedsgaard 
Renoveringsudvalg for Ørum Kirke: 
Tommy Dalgaard 
Anette Spure Pedersen 
Ejgil Poulsen 
Peter Hellwing 
Torben Bennedsgaard (formand) 
Søren Tolstrup Christensen 
Bladudvalg: 
Anette Spure Pedersen 
Ann-Margrethe Rønholt 
Peter Hellwing 
Rene Larsen 
 

4. Nyt fra sognepræsten Der skal være større opmærksomhed på lyden i kirken. 
Søren opfordrer til vi afbryder gudstjenesten såfremt lyden 
ikke er fungerer. 
Der kommer mikrofon til kirketjener. 
Årshjul for kirkeblad; incl. hvornår der er deadlinie – AM laver 
dette. Der er bemærket et billede i kirkebladet hvor Ulla er 
med på. Det er dog ret udtonet, så vel et mindre problem! 
Frivillige til skilsmissegrupper for børn i Sognets skoler. En 
samtalegruppe, hvor børn samles med en person som er 
vejledet herefter fra Viborg stift og som har lyst til at hjælpe 
disse børn. Skolerne har virket begejstret for forslaget. 
Konfirmanderne har gospel-koncert kommende fredag. 
Konfirmand lejr i februar 2019. Der efterspørges om frivillige 
til at deltage i køkken og fx orienteringsløb. 
Minikonfirmander efter jul i Vejrumbro sammen med Søren. 
 

5. Orientering fra kontaktpersonen Kirkeministeriet er rykket igen (den 9/11 -18) vedr. 
forsikringsdækning ifm. Elsa`s faldulykke. Der rykkes igen 
herfor. 
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Der er nylig afholdt APV samt MUS samtaler. Samtalerne har 
været positive. Handleplan laves for hver enkelt 
medarbejder. Der bliver fulgt godt op fra de sidste års 
handleplaner.  
APV laves hver 3. År. 
Lene Kristensen er ansat som sanger i stedet for Hanne der 
er midlertidigt sygemeldt. 
Karin har været med uheldig sin højre hånd. Skal opereres 
den 11/12 med efterfølgende 6 ugers sygemelding. Jens Ole 
skal på kursus. Ove Nielsen hjælper i en kortere periode 
blandt andet med grandækning.  
Der har været lønregulering. 
Punkter der skal følges op på efter samtaler med 
medarbejderne: 

A. Orgel i Vejrum fungerer ikke/sætter ud. Der arbejdes 
herpå, og forventer at være klaret indenfor 3 mdr. I 
forhold til pladsforhold er der en del udfordringer som 
vurderes kan trække. 

B. Orgel i Ørum kirke, varmeanlægget koblet fra grundet 
støj. Svært når man skal øve om lørdagen hvor kirken 
er kold. Det tager 20 min at få varmet op. Torben B. 
tager kontakt til elektrikeren 

C. Michael kommer tilbage som organist efter nytår. 
Ønske om at tage gudstjenesterne på Højvangen og 
hverdagene samt opstart af kor igen. Torben 
fortsætter så med at tage søndagene. 

D. Mail-liste til medarbejderne således de modtager fast 
dagsorden og referat fra MR møderne. 

Der er et ønske om deltagelse af graver til hver gudstjeneste, 
hvilket der følges op på ift. dimensionering. 
Personaleudvalget laver et beslutningsgrundlag. 
Stor ros til Jens Egon der gør et kæmpe stort stykke arbejde. 
 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger og nyt 
udvalget for renovering af Ørum 
Kirke 

Status fra kirkeværgerne. 
Ejgil v. Ørum: Løse gravsten der skal sikres. En skrivelse fra 
Ministreret vedr. et barns død i forbindelse med en gravsten 
der væltede.  
Forslag om brev ud til gravstensejer hvor der oplyses om de 
regler der er vedr. sikring af sten. Evt. gennemlæsning af 
brevet af Stiftelsen. Evt. der allerede foreligger en vejledning. 
Kirke og Præstegaards udvalg tager det op ved næste møde 
og melder tilbage. 
Elsa v. Vejrum: Dejligt med det gode samarbejde mellem 
graverne men en ulempe at graverne ikke altid er tilstede på 
kirkegården. 
Per v. Viskum: Varme etableres i Vejrum og Viskum 
Kirketilsyn forventes vi kan nå i år. 
 
Vedr. snerydning udleveredes noter om de bestemmelser der 
er vedtaget for hele sognet, og disse blev vedlagt det 
skriftlige menighedsrådsreferat som opbevares i mappen i 
præstegården. 
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7. Nyt fra Aktivitetsudvalget	 Liste vedr. de at aktivitetsudvalget planlagte arrangementer 
sendes ud igen. Program er således lagt for det første halve 
år af 2019. Dog ikke alt er fastlagt.  
Umiddelbart efter nytår skal efterårsprogrammet laves. 
Annoncering i Brugsen hvor Eskild Keller hjælper med 
indtastning. 
Aktivitetsudvalget skal være opmærksom på dobbelt-
arrangementer, så vi så vidt mulig undgår overlap med 
øvrige arrangementer i lokalsamfundene. 
Ann-Margrethe ansvarlig for annoncering af diverse 
arrangementer på de sociale medier. Aktivitetsudvalg samt 
Søren sender en list over, hvor arrangementerne skal slås 
op, og hvornår. 
Aktivitetsudvalget kommer med et udspil til, hvordan 
arrangementer fysisk kan annonceres. 

8. Eventuelt Menighedsrådet har modtaget et brev fra Anders Dalgaard 
vedr. ansøgning. Der søges om tilskud til projekt på 
Vesterbølle Efterskole. Et projekt der skal forløbe i El 
Salvador. Der bevilliges. jf. tidligere præcedens et økonomisk 
støtte på 1000 kr til ansøgers rejseudgifter. Dette mod at 
ansøger holder et foredrag om projektet ved et passende 
arrangement, og der laves et oplæg til kirkebladet. 
Hjemmeside:  
Søren er fremadrettet ansvarlige for opdatering af 
gudstjenestelisterne. 
Peter er ansvarlig for at lægge program fra aktivitetsudvalget 
ud. 
Ann-M lægger referater og dagsorden ud fremadrettet 
 

 
Ørum, den 28/11  
 
 
 
underskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


