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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden OK. 

2. Nyt fra formanden  Fælles menighedsrådsmøde for Tjeleegnen den 21/3 forløb 
godt. Vi står for at arrangere det næste møde, der bliver den 
24/10 2019 i konfirmandstien, Ørum.  
Vi skal stille med en repræsentant til Tjelecenterets 
repræsentantskabsmøde den 29/4 (Torben planlægger at 
dække ind). 

3. Nyt fra sognepræsten Nytårskursus på Tjeleegnen bliver i Vorning Forsamlingshus 
(dvs. vi skal have afbooket Tjelecenteret). 
Der bliver ca. 27 konfirmander i Ørum til næste år. Nyt 
system til forældregodkendelse via NemID. 
Himmelske Dage i Kr. Himmelfartsferien; fællestilmelding til 
busser (kommer i Kirkebladet). 
Møde med provsten om gudstjenester mv., bl.a. med 12 
gudstjenester v/ vores bistandspræst Trine (fra Vammen, 
Lindum, Bigum. Hendes bidrandsforpligtigelse svarer til 25% 
af en fuldtidsstilling. Hun har står herunder for 
konfirmandholdet i Vejrum, og kan dække op til 20% af de 
kirkelige handlinger; som udgangspunkt ca. 5 
begravelser/år). 
Der er i tillæg aftalt lidt flere gudstjenester v/ Søren, og en 
enkelt v. Anders (fra Vorning, Kvorning, Hammershøj). Dvs. 
der bliver ca. 6 dage mere med dobbeltgudstjenester, i alt 12 
gudstjenester ekstra per år. Provsten bemærkede, at der skal 
tilstræbes flere tjenester i Ørum, givet sognets størrelse. Dvs. 
vi skal have regnet på hvad dette kommer til at betyde for 
vores udgifter til kirkebetjening. Personale- og 
gudstjenesteudvalget kigger nærmere på det. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Louise vedr. fælles 
babysang i samarbejde med blandt andet Hammershøj.  
Kurser og graver: Verner har været på et par kurser. Jens 
Ole er på kursus nu. Hjælp er ansat i den periode Jens Ole 
er på kursus. Karin er tilbage efter sygemelding. Skal fortsat 
tage lidt hensyn til hånden. 
Vedr. hjælper/ekstra kirketjener til Gudstjenester. Der er ikke 
behov for at høre Stiftet. De er dog blevet spurgt og de beder 
om fælles ansøgning med Provstiet. Det er en fleråring 
omkostning og provstiet skal sige god herfor. Der skal laves 
en fælles beskrivelse vedr. jobindholdet. Udfordringen kan 
være et finde en egnet til dette job. 
Kritik af gravenes tilstedeværelse: Det har været svært fra 
kirkeværgerne at få fat i graverne. Desuden kritik af 
rengøring af kirkegårdene. Der er tilbagemelding fra graverne 
om at kirkegårdene bliver rengjort inden påsken. 
Vi har et fantastisk dygtig graverteam, og der skal være 
fleksibilitet ift. planlægningen af arbejdet. Der vurderes at de 
udfordringer der har været i forhold til at få kontakt til 
graverne beror på misforståelser. 
Graverne tilkendegiver at de altid har deres telefon på sig i 
arbejdstiden. 
Forslag til at der hvert kvartal bliver afholdt møder mellem 
graverne og de tre kirkeværger. Første møde arrangeres når 
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Jens Ole er tilbage fra kursus. Graverne udnytter hinandens 
potentialer, og derfor er man på den Kirkegaard hvor der er 
behov for det. Jens Egon er ansvarlig for at kalde ind til 
møde, og vi følger op ved næste menighedsrådsmøde. 
Problematik ift. bedemænd og gravernes hjælp til at bære 
kisten. Reglerne er således at greverne IKKE må hjælpe til 
med at bære kisten. 

5. Nyt fra Økonomiudvalget v/ 
Poul Erik. Gennemgang og 
godkendelse af regnskab 2018 
med Sonja Tougaard 

Gennemgang af regnskab ved Sonja. 
Større Elforbrug i Viskum. Dette er afbødet med ny styring. 
Større udgifter til vedligeholdelse af inventar.  
Kirkelig aktiviteter større udgifter ved lønninger. 
Aktiviteterne har generelt været billegere end budgettet.  
Store udgifter til Hjemmesiden – men udgifterne dækker over 
3 års abonnement. 
Store udgifter til vedligeholdelse af udenoms arealer.  
Årsregnskabet godkendt og afleveret den 26-3-2019 kl 20:36. 

6. Nyt fra Aktivitetsudvalget Efterårsarrangementer er på plads incl sangaften. Endnu 
ikke helt afklaret er koncerter.  
Torben organist er blevet spurgt om han må deltage i 
aktivitetsudvalget. Han vil meget gerne, og MR bakker op om 
dette. 
Ejgil er blevet spurgt om han vil deltage i aktivitetsudvalget, 
og det vil han heldigvis gerne. 
Der efterlyses en gruppe der står for at arrangere den årlige 
udflugt fra menigheden og personalet. Vigtig med deltagelse 
af en fra personale gruppen. Dato fastsættes til den 7/9-
2019. Elsa m.fl. har planer ift. udflugten og vi følger op på 
næste møde. 
Sogneudflugt evt. arrangeres af frivillige. Kan tages op til det 
kommende offentlige menighedsmøde. 
 

7. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger 

Møde i sidste uge. Bevilling til at restaurere konfirmandstuen: 
Indebærer ny væg, nyt loft, flere stik kontakter samt nyt AV-
udstyr og udluftning. Der er indhentet et tilbud, men det kan 
være en ide at der indhentes flere tilbud. Vi har bevilling til 
70000 kroner så der skal laves ny ansøgning til de ekstra 
udgifter.  
AV forbedring i Ørum kirke er ved at være færdige. 
Kirkerenovering: Venter på udkast fra arkitekt i næste uge, 
der kan præsenteres på det offentlige MR møde. 
Vi afventer fortsat kirkesyn. Forslag til den 8. maj med start 
kl. 09:00 i Vejrum, eller første mulige dato derefter. 
National museum har taget kontakt vedr. borebiller i Viskum 
– altertavlen. Til de resterende steder skal der tages kontakt 
til skadedyrsbekæmper. 
Anmodning om fjernelse af hæk i Viskum: OK. 
Ingen udmeldinger fra kirkeværgen i Ørum. Kommentar vedr. 
de tomme gravsteder. Tankerne er med tiden udplantning af 
buske og stauder. 
Fra Vejrum i gang med digital kort.  
Der arbejdes på at lave en beredskabsplan for diverse 
ulykker i kirken samt første hjælp til personalet og MR. 
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8. Planlægning af det offentlige 
menighedsmøde den 24/4 (jf. 
dagsorden udsendt). 

Dagsoden til offentlig MR møde. Skal i avisen samt ud på 
hjemmesiden. Tommy undersøger om vi kan få musikalsk 
ledsagelse ved en organist. 
Tommy står for bestilling af mad fra Vammen kro. Vi mødes 
17:30. Anny, Anette og Eigil dækker bord. Eigil står for 
drikkevarer fra Brugsen. 

9. Eventuelt Skilsmissegruppe for børn møde afholdt i start marts. 
Skolerne skal putte lidt kræfter i, men der er ikke ressourcer 
pt, så det bliver baseret på frivillige. Nyt møde igen den 3. 
maj. Målet er startet med en gruppe efter sommerferien. 
Ingen konfirmandhold fra Vejrum næste skole år. 
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