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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 

2. Nyt fra formanden  Der var stor tak til præst og personale, samt hele rådet for 
den særlige indsats med fortsættelsen af kirkens arbejde i en 
tid med Corona-nedlukning. 
 

3. Nyt fra sognepræsten Konfirmationer fylder en hel del. 2 konfirmeres I Vejrum i 
næste uge. 13 juni konfirmation i Ørum formentlig 8 
konfirmander, afhænger af hvad der åbnes op til aktuelle 
corona situation. Ligeledes konfirmation til efteråret, med håb 
om større åbning.  
Søren er i gang med invitation til næste års konfirmation. Evt. 
mulighed for at dele i 2 hold, men der skal søges om lov hos 
biskoppen.  
Gudstjenesterne er i gang igen. Pladskrav de sammen ved 
begravelse, men der kan rykkes ud til Kirkegaards areal. Der 
afholdes nadver. Søren benytter handsker til nadver. 
Plejehjemmet er stadig ikke åbnet.  
Søren overveje at skyde efterårets kursus og i stedet lave 
undervisning til hjemmesiden.  

4. Nyt fra Økonomiudvalget v/ 
Poul Erik. Gennemgang og 
godkendelse af budget 2020 
med Sonja Tougaard 

1 % større ligning. 
Brugt lidt flere udgifter på løn til graver sidste år. Ønsker til 
budget: Lys i Vejrum kirke, ønsker til aktivitetsudvalg til 
koncerter, foredrag samt udflugter. Renovering af gravsten 
fra Viskum Hovedgård, Der ønskes at overskud for 
renovering af orgel i stedet kan gå til færdig renovering af 
konfirmandstue til ventilation og evt andre lamper.  
Budget er klar til godkendelse dags dato kl 19:45. 
Vi afventer halvårs rapport fra Poul Erik. 
 

5. Nyt fra valgudvalget Poul Erik er formand for udvalget. Har udsendt en del 
materiale vedrørende kommende valg. 
Orienteringsmøde Viskum og Vejrum: 17. August og Ørum 
den 20. August. Elsa og Ann-M står for at leje lokaler. Start kl 
19:30. Der er obligatorisk dagorden til orienteringsmødet, 
blandt andet MR arbejde, visioner, regnskab og budget samt 
orientering om valget. Valgudvalget står for at finde dirigent til 
mødet. 
Efter orienteringsmødet skal der være Valgforsamlig tirsdag 
den 15. September. Her vælges det nye menighedsråd. Der 
skal opstilles kandidater, og der skal være mulighed for 
præsentation. Stedfortrædere samme procedure.  
Der anskaffes flyver til uddeling. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger & 
planlægning af kirkesyn 

Der har været møde i udvalget i sidste uge. 
I Vejrum skal der ny belysning. Der er allerede stor 
tilfredsstillelse med vores nye graver.  
Annette forhører sig om kunstig belysning til Vejrum kirke.  
Hæk udskiftning i Viskum og Vejrum og ikke i Ørum. 
Området omkring Mindestenen er ikke helt kønt – der 
arbejdes på forbedring og kontakt til by pedellerne.  
Der afventes fortsat på tilbud til kalkning.  
Teknisk udstyr til optagelse af Gudstjeneste samt mindre 
borde til konfirmandstuen.  
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Dagsorden  

Videoudstyret kommer til at sidde fast i en kirke, men 
redigeringsudstyr er flytbar. Søren tekster Gudstjenesten. 
Det tager ca 4 timer. Der skal være en frivillig til at hjælpe 
med optagelserne. Udgifter vurderes ca at være 20000 kr og 
skal derfor ikke søges. Findes under renovering i budgettet,  
Konfirmandstuen har brug for mindre borde for at kunne 
rumme over 27 pers inde i lokalet. Tages op ved næste 
udvalgsmøde.  
Rigtig godt samarbejde med begge skoler. 
Der efterlyses klare regler med klokketider samt flagning. 
Elsa og Torben drøfter det og laves i kirkeudvalget. Som 
udgangspunkt følges de samme regler som i Ørum. 
 

7. Eventuelt herunder 
aktivitetsudvalg 

Opdatering fra aktivitetsudvalget. Alle arrangementer er 
aflyst. Der er begyndt at komme tilmeldinger til 
Sogneudflugten. Vi forventer at udflugten bliver til noget. 

 
Ørum, den        
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


