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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden OK. 
Der var indhentet mulighed for kommentarer via mail. 

2. Nyt fra formanden  Vi har en helt særlig situation med Corona-virus, og derfor 
afvikledes dette møde via mail korrespondance. Alt efter 
hvordan og hvor længe situationen udvikler sig, afvikles 
kommende møder via videokonference. 
Der planlægges et ekstraordinært menighedsrådsmøde den 
29/4 kl. 19, og nærmere information kan indhentes ved 
formanden. 

3. Nyt fra sognepræsten Gudstjenester er aflyst, indtil videre til og med 2. påskedag, 
13. april 
Konfirmationerne er udskudt, jeg har meldt datoerne 6. og 
13. juni ud, der er mere end to måneder til, men om det 
holder ved ingen. 
Vi (dvs. i samarbejde med Peter Hellwing og Karoline 
Hellwing) har lavet en enkelt gudstjeneste som video. Det er 
nyt område, så der er meget at blive klogere på. 
Der er planlagt udendørs gudstjeneste til 2. pinsedag, jeg 
efterlyser praktisk hjælp dertil. 
Vi nåede at afslutte minikonfirmandforløbet i Vejrum (dagen 
inden Danmark begyndte at lukke helt ned). Det var et rigtig 
dejligt forløb. 
Der er mulighed for op til 25 konfirmander næste år. 
Pladsproblemerne i konfirmandstuen er meget udtalte. Jeg 
regner med, at ventilation kommer på plads inden næste 
hold. Der er virkelig dårlig luft, som det er nu. 
Der har været møde for præsterne i provstiet i dag (på 
skype), som jeg ikke har deltaget i på grund af ferie, jeg 
afventer referat, og videresender til jer af relevant 
information. 
Husbesøg er ikke muligt i denne tid, desværre, men hører I 
om nogle, som har brug for samtale, så sig endelig til, det må 
blive telefon, eller udendørs (tilpasset walk-and-talk), nu hvor 
vejret bedrer sig. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Ift. besættelse af graverstilling, hvor vi har en god kandidat 
som kan starte per 1/5. Nærmere info følger. 

5. Nyt fra aktivitetsudvalget Opdatering rundsendes via mail, og planlagte arrangementer 
aflyses ad hoc. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger og nyt 
udvalget for renovering af Ørum 
Kirke (særligt mødet med 
provstiudvalget) 

Orientering udsendes per mail. 

7. Fremlægning of godkendelse af 
regnskab 2019 v/ Sonja 
Tougaard 

Rundsendt per mail med mulighed for kommentarer og 
spørgsmål. Der er ikke indkommet kommentarer til 
regnskaber, men en formel gennemgang ved næste møde 
kunne være ønskelig, og underskrifter indsamles efter behov 
i forbindelse hermed. 

8. Eventuelt  
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