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1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden

Dagsorden er godkendt.
Mulighed for supplerende spørgsmål til regnskab 2019, og
orientering om, at regnskabet umiddelbart efter nærværende
møde vil blive formelt godkendt af formanden (jf. rundsendte
skrivelse fra Kirkeministeriet): Regnskabet har været
rundsendt, og der er ikke indkommet skriftlige kommentarer
eller spørgsmål.
Næste ordinære menighedsrådsmøde er planlagt til den 2/6
2020, så vidt muligt i konfirmandstuen, og/eller med mulighed
for video- eller telefonlinjeopkobling. Her vil vi bl.a.
gennemgå budget 2021 v/ Sonja Tougaard.
I dag skulle der have været orienteringsmøde, men som nu
er udsat. Valgudvalget følger op.
Trods den særlige Corona situatuon vi er i, lykkedes mange
ting alligevel. Livet går videre, og meget vanlig arbejde
udføres, og så dog…..

3. Nyt fra sognepræsten

Sørens situation er tydelig præget af Corona situationen idet
der ikke er Gudstjenester i kirken. Der har ikke været
kirkelige handlinger. Dåb er blevet udskudt. Der er en
kommende vielse i slut maj der forventes afholdt.
Web Gudstjeneste er modtaget med taknemmelighed.
Møde i Provstiet i sidste uge og desuden møde i næste uge
med blandt andet drøftelse af markering af befrielsen den 4.
Maj.
Det der har fyldt mest, er de kommende konfirmationer. Alle
konfirmand-forældre er blevet spurgt i forhold til ny dato,
hvoraf halvdelen ønsker konfirmation før sommerferien, som
tidligere bestemt i juni på betingelse af, der kan holdes fest,
og den anden halvdel ønsker efter sommerferien.
Der efterspørges evt. orgelspil og/eller sang under web
gudstjenesten. Der ses på om det kan være en mulighed.
Søren har haft kontakt med plejehjemmet, for at høre om
mulighed for at afholde gudstjeneste der, men det kan endnu
ikke lade sig gøre.

4. Orientering fra kontaktpersonen Mette Malene Clausen er ansat ny graver med start 1, maj.
og personaleudvalget
Der skal aftales nærmere introduktion. Mette har tidligere
erfaring som graver. Mette starter 1. Maj med kaffe kl. 09 i
våbenhuset i Vejrum.
Grundet gravermangel, har der været god hjælp fra Louise.
Louise har udvist stort engagement, og det påskønnes 
5. Planlægning af
orienteringsmøder

Foreløbigt planlagt til 9/6 2020 i Vejrumbro/Viskum,
Nørreåhuset og 11/6 2020 i Ørum, Tjelecenteret, men vi må
afgøre endelig plan og orientere på www.øvv.dk/Valg2020
Elsa har booket Nørreåhuset og Ann-Margrethe undersøger
mulighed for booking af forsamlingshuset i Tjelecenteret,
alternativt er konfirmandstuen.
Opfølgning ved valgudvalget. Der findes i slut maj et møde i
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valgudvalget. Ann-Margrethe indkalder. [siden
menighedsrådsmødet har provstiet meldt ud at
orienteringsmøder frit kan holdes frem til senest 21/8, og det
tager vi nu bestik af].
6. Nyt fra økonomiudvalget
Herunder drøftelse af input til budget fra de forskellige
udvalg.
Budget forslag sendes til Poul-Erik, og gerne så tidlig som
muligt, og med vedhæftet tilbud. Således vil Poul-Erik samler
og sender til Sonja.
Regnskabet er gennemgået af formand og Poul-Erik, og alle
har haft mulighed for at kommentere regnskabet. Det er et
solidt regnskab med et samlet overskud. Det væsentligste er
at der ikke er brugt uretmæssig penge.
Sonja har i dag sendt kvartals regnskabet ud, og det ser
fornuftigt ud.
Forpagtningskontrakten af præstegårdsjorden udløber. Flere
har rettet henvendelse til formanden. Der forventes at sætte
en annonce i avisen. Tommy håndterer forpagtningen
sammen med kirke - og præstegårdsudvalget.
Forpagtningskontrakten forventes underskrevet inden det
nye Råd tiltræder.
Den rundsendte kvartalsrapport blev godkendt.
7. Nyt fra aktivitetsudvalget
Indtil videre afventes der med at lave et efterårsprogram,
indtil vi ved mere om udviklingen af Corona situationen.
Søren forventer at afholde et kursus som sidste efterår.
Sogneudflugten falder sammen med den kommende
konfirmation. Indtil videre er der kun bestilt en bus til
Sogneudflugten. Poul Erik taler med Eigil, men indtil videre
fastholdes turen, og Søren tænker, at han godt kan nå både
konfirmationen og udflugt.
I efteråret kan der hurtig laves fælles sangaftener.
8. Orientering fra Kirke- og
Elsa fra Vejrum: Flagstang lagt ned og sokkel malet. Elsa
præstegårdsudvalget, herunder efterlyser en kontrakt vedr kalkning. Der bliver hentet et
nyt fra de tre kirkeværger og nyt tilbud hjem med henblik på en flerårig kontrakt.
udvalget for renovering af Ørum Jens Ole: Ikke yderligere nyt. Alt kører som det plejer i
Kirke (særligt mødet med
Viskum. Vi glæder os til den nye graver.
provstiudvalget)
Der er bemærkninger i forhold til konfirmandstuen både i
forhold til ventilation og lyddæmpende plader. Desuden
opleves der pladsmangel og nu med op til 27 konfirmander.
Evt. kan det løses med 2 hold.
Skal i øvrigt arbejdes videre med tilbuddene i udvalgene.
I forhold til præstegården er der ligeledes en del der skal
udbedres og som skal tages op i udvalget. Torben sender en
mail til Søren, hvad der er i gang.

9. Eventuelt

Samtale med Provstiudvalget vedr. renovering af Ørum
Kirke: Projektet blev beset og fremvist ved mødet i Ørum
Kirke, og udvalget er fuld informeret og vi afventer en
tilbagemelding.
Udvalget var ikke omkring Vejrum, grundet tidsbegrænsning.
Intet til eventuelt.

Ørum, den 29. April 2020 .

underskrifter

