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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden OK.  Men nyt punkt 3 og 4 omkring kvartalsrapport og 
endeligt budget. 

2. Nyt fra formanden/ 
næstformanden 

Nyt fra budgetsamråd i provstiet: Økonomien er sund og 
vores ligning er stort set uændret over år (der er røget mere 
ind til centralt hold). Vi har en meget lav gæld og flere 
menighedsråd har store kassebeholdninger. Man ønsker at 
holde ligningsprocenten uændret. 
2020 er menighedsrådsvalgår; dvs. der skal holdes 
orienteringsmøde tirsdag den 12. maj (sammen med det 
årlige menighedsmøde), og valgforsamling tirsdag den 15. 
september (a la en generalforsamling, hvor nyt råd indstilles). 
Evt. valg skal foretages den 17. november. Nærmere besked 
kommer. Valgudvalget arbejder på sagen. 
Bestilling af kalendere: Elsa, Mona, Eigil, Torben, Annie + der 
bestilles lidt flere. 
Torben er godkendt som ny kontaktperson. Anette er officielt 
rådsmedlem. 
Tjelegenens råd (TES) møde i morgen på FDF gården i 
Ørum. 

3. Nyt fra sognepræsten 2 hold minikonfirmander – gode hold, går godt. 
Præsterne i provstiet har været på givende studietur til 
London (der kommer et referat ud). 
To dejlige høstgudstjenester (flot oppyntning ved graverne), 
men et begrænset opmøde ca. 20 i både Vejrum og i Ørum 
(hvor det var ifm. eftermiddagskaffe; man kunne prøve 
formiddag). Vi prøver igen næste år og gør en indsats for et 
større opmøde, annoncering mv. Der kom ikke så mange fra 
Viskum i Ørum eller Vejrum, 
Musik og stillegudstjenester er på pause, men der startes 
med morgensang torsdag en gang om måneden kl. 9 i Ørum. 
Folkekirkens Nødhjælps indsamling til foråret (2. søndag i 
marts): Der er brug for nye koordinatorer, ellers bliver vi nok 
nødt til at aflyse det. 
Der søges om et mobilt teleslyngeanlæg som præst for 
hørehæmmede.  

4. Gennemgang og godkendelse 
af 3. kvartalsrapport 

Stadigvæk problemer med strømforbrug ved alle kirker, 
specielt Vejrumbro. 
Lidt uoverensstemmelser ift. bogførelse af de rigtige kontier. 
Lidt underskud og overskud på forskellige kontier, men ikke 
de store udsving. 
Sonja undersøger hvorfor ejendomsskatter er steget ift at der 
er solgt jord fra. Tommy har tjekket om alle matrikler er 
berigtiget, og det er de. Der er brugt mere på kursuskontoen. 
Poul Erik tjekker op på det. Der er pt brugt 75 procent af 
budgettet som forventet, og der er ingen store 
uoverensstemmelser. 

5. Godkendelse og underskrift af 
endeligt budget 

Godkendt og sendt rundt til underskrivelse. 

6. Nyt fra personaleudvalget Torben har overtaget posten som kontaktperson. Der er 
tilknyttet en konsulent til kirkegårdene for hvordan de 
planlægger arbejdet og praktiske ideer til rationale af 
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arbejdstid mm. Konsulenten har været der 1. gang, og skal 
komme igen i januar for at støtte samarbejdet med graverne. 
Der er sendt opslag ud om kirketjenerstilling på 12 timer, og 
der er kommet flere ansøgere, tidsfristen er den 31. oktober. 
Torben påpeger, at der kommer en runde for mus, når han er 
klar. Men alle ansatte er velkomne til at kontakte Torben, hvis 
der er problemer, der ikke kan vente til mus samtalen. 
Der er udsendt referat fra sidste personalemøde. 

7. Nyt fra aktivitetsudvalget Vellykket arrangement med Birgitte Hansen i Vejrumbro, og 
stor tilfredshed fra deltagerne. 
Der er sendt datoer til kirkebladet for næste arrangementer. 
Vi glæder os til de kommende arrangementer, og det er godt 
at personalet kan bruges til eksempelvis PR opgaver. 

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

Torben orienterede om besøg af konsulent for mulige 
udnyttelsesmuligheder for den kommende og nu også ekstra 
plads på kirkegårdene. Herunder oprydning af de mange 
ekstra hække og plads. Torben uddeler foreløbige tanker på 
papir for planen på mødet. Personalet ønsker også en plan 
for hvor der eksempelvis ikke skal være flere grave fra 
Menighedsrådet, sådan at de har et stykke papir til evt. 
spørgsmål fra brugere af kirkegårdene. Torben tilkendegiver 
at der kommer en fremtidssikret plan for kirkegårdene, når 
planen er færdig. 
Konfirmandstuen i Ørum er under renovering. Søren får ny 
kontorstol. Og orglet i Vejrumbro er under renovering og 
rykket 10 frem, så der er mere plads til orgelspiller. 
Det blev foreslået, at æblegården i Vejrumbro eventuelt kan 
bruges af skolen, hvis de vil. Elsa undersøger det. 
Hvis der sker et uheld på trappen fra bagsiden af kirkegården 
hvem er så erstatningsansvarlig, og hvem vedligeholder 
stien. Tommy undersøger sagen. 
Der er problemer med vand på kirkegården i Vejrumbro. 
Kirkeværgen får det ordnet sammen med Verner. Trappen 
foran kirken er repareret af mureren, og der er kalket efter i 
våbenhuset. Der er dog store problemer med fugtig væg i 
våbenhuset. Torben kontakter murermesteren for eventuelle 
løsninger. 
Ørum kirke har fået gået muren efter, og der er lappet hvor 
det trængte. Ligesom der er blevet prøvekalket inde i 
våbenhuset. 
Der er intet nyt ift. Viskum. 
 

9. Nyt fra udvalget vedr. 
renovering vaf Ørum Kirke mv. 

Der er møde med provstiudvalget snarest om deres 
prioriteringer og afvisninger af de foreslåede forbedringer af 
kirken i Ørum og Vejrumbro. Forbedringer giver jo bedre 
benyttelse og mere fleksibel benyttelse af de gamle kirker. 
Renoveringen går dog i gang på trods af eventuelle 
afvisninger i budgettet. Bjerringbro har også gang i nyt 
graverhus, og har fået forøgelse af budgettet godkendt, og 
derfor er budgettet for graverhuset i Ørum realistisk. 
Der er planlagt møder for renoveringsudvalget den 31. okt kl. 
17.30 og den 17. nov. Jens Ole deltager. 
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10. Eventuelt Det blev spurgt til om provstiudvalget har fået rapporten fra 
kirkesynet; den er på vej. 
 
Torben står som formand for valgudvalget til 
menighedsrådsvalget i 2020. Det blev pointeret, at det er 
vigtigt, at alle i rådet tænker kreativt om hvem, der kunne 
tænkes at være i rådet, og hvis nogen går ud, så må man 
gerne tænke på hvem, der kunne være interesseret. Og 
suppleanter er vigtige ved evt. sygdom mm. Og de er absolut 
blevet brugt. 4 års valgperiode er lang tid, der kan dog 
ansøges om 2 årige valgperioder. 
 
Kommende menighedsrådsmøder: 
Torsdag 28/11: Menighedsrådsmøde med konstituering, 
inden 1. søndag i advent der er 1/12 (Kaffe: Anni) 
Torsdag 9/1 2020: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Karina) 
 

 
Ørum, den 23. okt 2019  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 


