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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden OK 

2. Nyt fra formanden og 
kassereren 

Budgetsamråd den 3/10. 
Stor tak til udvalget for arrangement af en meget vellykket 
udflugt for menighedsråd og personale. 
Dagsorden til TES møde udsendes i morgen (der mindes om 
fælles kursus i Vorning den 25/1 2020. Sæt et stort kryds i 
kalenderen. Mona afbestiller Tjelecenteret). 
Rådet gav sin godkendelse af revisions-protokollatet som 
fremsendt fra Sonja Tougaard med bemærkninger (der var få 
bemærkninger til årsregnskabet sidste år. Fx skal 
køresedlerne revideres med angivning af nøjagtige adresser, 
hvilket er sket. Kollekt skal afregnes seneste en uge efter 
indsamlingen. Der er ikke i praksis en funktionsadskillelse 
mellem bogholder og kasserer, men det er i praksis OK for 
os). 
Hævet budget for konfirmandstuens rennovering er godkendt 
mod at vi selv betaler. 
Forhøjelse af driftsrammen for ny kirketjenerfunktion er 
godkendt med 15000 kr ekstra bevilget per år. 
Orgel flytning i Vejrum Kirke m. rensning, stemning og 
ændring godkendt med 75000 i ekstra bevilling. 
Indvendig renovering af Ørum Kirke er ikke bevilget for 2020, 
men ok vi arbejder videre mhp. Budget 2021 (bemærkning ift. 
mulig tilbygning, ikke godkendt på foreliggende grundlag mht. 
toilet mv.). 
Nye tagrender på Ørum Præstebolig godkendt med 106205 
kr på budgettet til næste år iflg. tilbud. 
Midler til bekæmpelse af borebiller i Viskum Kirke er 
godkendt (der kan bevilges penge heraf af rådighedsbeløbet 
i år). Jf. nedenstående søges nu desuden også til angreb i 
Vejrum Kirke. 
Vedr. forbedring af adgangsveje til Viskum og Vejrum Kirker, 
så er det ikke bevilget på det foreliggende grundlag (dvs. vi 
tager det op igen). 

3. Nyt fra sognepræsten Første hold minikonfirmander (15 af 18 mulige); der er to 
gange tilbage. 
Konfirmander er kommet godt i gang. Herunder gik 
gospelarrangementet rigtig godt, med god opbakning fra 
forældrene. Der var både smil og god klang og stemning. 
Høstgudstjeneste på søndag i Vejrumbro. 
Kirkebladet har snart deadline, i efterårsferien (bemærk). 
Søren tager på studietur med provstiets øvrige præster til 
London lørdag – fredag (m. efterfølgende ferie). 

4. Nyt fra personaleudvalget Vi har i dag haft personalemøde, referatet rundsendes.  
Opslaget om ny kirketjenerfunktion var til drøftelse; måske 
særligt problem at stillingen er så lille at der ikke kan opnås 
rutine. 
Menighedsrådet ønsker at slå den nye kirketjenerfunktion 
(ca. 63 timer per år) stilling op som rundsendt, med 
ansøgningsfrist 31/10 2019. 
Menighedsrådets indstilling er at sangerstillingerne 
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genopmåles efter gældende standarder ifm. indførsel af ny 
kirketjenerstilling. 

5. Re-konstituering Vedr. valg af ny kontaktperson efter Jens Egon v/ 
personaleudvalget. 
Torben W. Bennedsgaard vælges som ny kontaktperson. 

6. Nyt fra aktivitetsudvalget Menighedsudflugt: Vellykket med 39 deltagere sidste lørdag 
(fra alle 3 sogne), til Tange & Svostrup Kro. 
Eftermiddagskaffe på Ans Kro. (Næste år bør vi tænke 
særligt på gangbesværede). Stor tak til Eigil og ”Jette 
Buschauffør” for arrangementet. 
Der er lavet en folder med efterårets arrangementer (som 
ligger i kirkerne). Og det er lagt ind i kalenderen på 
hjemmesiden. Og kommer i kirkebladet. 
Nytårskur fredag den 3/1 2020. 

7. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget (herunder 
nyt fra kirkeværgerne) 

Der gås videre med at indhente tilbud mht. borebiller i både 
Viskum og Vejrum (der skal søges vedr. Vejrum, jf. 
ovenstående). 
Rennovering af konfirmandstuen i uge 41, efter tilbud (v/ BT 
Mollerup) 
Den 1/10 kommer licitationsresultatet fra graverbygning i 
Bjerringbro, som er afgørende for det videre forløb med 
prissætning af vores graverhus projekt. 

 Per: Tager kontakt vedr. borebiller, snakker med Jesper 
Hjermind. Undersøger vedr. klap som rampe i Viskum, og 
snakker sammen med Jens Ole. 
Rygningstagsten på søjle ved Viskum Kirke sidder løs. 

 Eigil: Der er fjernet 2 rækker hække som er genplantning. 
Henvendelse omkring mulig flytning af urne (8 år 
gammel). Menighedsrådet giver OK, så længe der sker 
betaling efter timebetaling (den kan findes via keramikbrik 
i ca. 1 meters dybde). 
Der ringes mht. fugning rundt ved alle 3 kirker (aftale med 
kalkningsfirma, Martin Kristensen, Aalestrup).  
OK til at udlevere gravsten fra ophugningspladsen, mod 
indhentning af skriftlig kvittering. 
Lågen til tårnet blæser i, så den skal sikres med en krog. 
Der kan bestilles håndværker efter behov. 
Både udendørs og indendørs trappe til tårnet tages med i 
renoveringsprojektet. 
Asfalt foran Ørum trænger til fornyelse.  
Sten i kirkediget sidder løs og kan repareres. 
Lys på kirken, samt udsyn til kirken med birketræ der 
skygger ønskes tilset. 

 Elsa: Der aftales vedr. kalkning i våbenhuset i Vejrum, 
samtidig med at der fuges rundt kirken. Jens Ole og Elsa 
følger op mht. Det digitale kort for Vejrum Kirkegård 
(bevilget i år). 

Der henstilles til at kirke-renoveringsudvalget ”handler så 
hurtigt som muligt” mhp. at være klar til renovering af Ørum 
Kirke i 2021 (jf. provstiudvalgets udmelding). 
(OBS: Kirken i Hvidbjerg har et tilbygget toilet).  
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8.  Eventuelt Der holder en lastbil på Vejrumbro Kirkes parkeringsplads. 
Det foreslås han holder et andet sted, og vi forsøger at 
snakke med manden. 
 
Kommende menighedsrådsmøder: 
Onsdag 23/10: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Jens Ole) 
Torsdag 28/11: Menighedsrådsmøde med konstituering, 
inden 1. søndag i advent der er 1/12 (Kaffe: Anni) 
Torsdag 9/1 2020: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Karina) 
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