Menighedsrådsmøde
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.
I Konfirmandstuen.

Dato: d. 13.8.20 kl. 19.00

Blad nr.

Ordstyrer: Torben

Formandens initialer: TDA

Referent: Ann-Margrethe

Kaffe & kage: Per

Afbud: Karina, Peter, Ejgil
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden

Dagsorden er godkendt.
Herunder (gen)udpegning af repræsentant til FDFs
bestyrelse, hvor vi er blevet kontaktet af formand Lone
Karlsen: Mona er repræsentant til FDF bestyrelse i Ørum fra
MR, foreløbigt i hvert fald indtil det nye råd tiltræder og måtte
konstituere sig anderledes.
Udflugt for menighedsråd og medarbejdere med påhæng: Vi
fastholder den 19 september og så først fra om
eftermiddagen og/eller om aftenen, med fælles spisning ude.
Tommy rundsender invitation.
Menighedens udflugt den 12/9 fastholdes indtil videre. Der
skal være en sejltur og spisning. Poul-Erik kontakter Ejgil
hvis der er nogle deadlines.

3. Nyt fra sognepræsten

Konfirmationer i juni mdr samt nu i september i Viskum og i
Ørum. Holdet i Ørum deles i to grundet pladskrav. Der
efterspørges hjælp til at fordele telegrammer. Annette
hjælper gerne.
Der er inviteret nye konfirmandhold. Modtagelsen i kirken
den 5/9-2020 og opstart den 24. september. Så kan det ene
hold afsluttes inden det næste starter. Der kan ikke synges i
konfirmandstuen.
Der er inviteret til mini konfirmander samt ældre cafe.
Højskolesang aften rykkes evt. til kirken den 19/10-2020 kl
19:30.
Søren forsøger at indhente forårets aflysninger.

4. Nyt fra Økonomiudvalget v/
Poul Erik.

Halvårsrapporten ser overordnet set pæn ud.
Udendørsvedligeholdelse står for 66%. Stor udgift for el, men
mindre end sidste år. Der er skruet noget op fra varmen
forsøgsvis grundet høj fugtighed. Ekstra stor opmærksomhed
på denne udgiftspost. Evt. drøftelse med Sonja til
sammenligning fra andre kirker.
Indvendig vedligeholdelse er der brugt dobbelt så meget som
budgetterings. Anskaffelse af værktøj og maskiner er der
brugt flere end budgetteret. Græsslåmaskinen stjålet - og
meget høj selv risiko på forsikringen. Kørsel med affald også
over budgetterings. Desuden tømning af container. Kompost
og jord blandet sammen. Der er ikke budgetteret til udgifter
for valgmøderne.
Ansøgning om 5% puljen er endnu ikke lavet. Det arbejdes
der på. Vi søger om de ud forsete udgifter vi har. De øvrige
ting der er købt er på egen budget.
Halvårsrapporten er godkendt.
Næste møde i provstiudvalget er udskudt til september mdr.
Vi sikres os de ønsker vi har er tilgængelig for provstiet.
Initiativ pulje ansøgning til IT udstyr – Peter er god til at finde
godt brugt udstyr. Ansøgningen skal være klar til det næste
møde. Søren og Peter laver et udkast til Poul Erik.
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5. Orientering fra Kirke- og
Status ift. diverse projekter og videre plan ift. kirkerenovering
præstegårdsudvalget, herunder og nyt graverhus i Ørum.
nyt fra de tre kirkeværger
Elsa fra Vejrum: Ikke meget nyt. Der arbejdes på fugt på en
væg. Ikke tegn på borebiller. Mange roser til Mette. Et træ er
blevet fældet. Stod lige ved opgangen til kirken, hvor den
forreste er fældet (det er senere opklaret at fældningen
skyldes sygdom i træet, og vi sikrer fremadrettet god
kommunikation med vores naboer om sådanne forhold).
Per fra Viskum: Projekt med fjernelse af hække. Der er noget
malerarbejde der skal udføres. Der er et hul i en sten hvor
der forslås at hullet dækkes med hårdt træ. Det undersøges
nærmere.
På sigt ingen grusgange, men i stedet græs. På syd siden 2
lapidarier så der ryddes op og laves en god fremtidssikring.
Der laves en endelig tegning mhp budget.
Ejgil fra Ørum: Intet nyt udover der er købt en brugt
vaskemaskine til brug. Pris 400 kr.
Afprøvning af nye olielampestager. 150 kr pr stk. De
afprøves i en af kirkerne. Kan på sigt også få til alterlys.
Fortsat projekt vedr. konfirmandstuen i forhold til mindre
borde. Der er indhentet tilbud på mindre bord med hjul på.
Der afventes fortsat tilbud på ventilation. Der er bestilt
lyddæmpning til væggene.
Opfølgning på kirkesyn: Torben og Tommy laver rapporten,
og rundsender, samt indsender til provstiudvalg.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget

12/9- udflugt for menigheden.
29/9- stand up komiker Jakob Svendsen. Evt med invitation
af de kommende konfirmander og deres forældre.
Tjelecentert er booket.
Højskolesangaften den 19/10 evt i kirken
12/11-2020 Jens Egon Bay fortælling om slægten og
slægtsgård
Julekoncert i Ørum - Dorthe og kor d 8/12-2020
Julekoncert syng julen i Vejrum d 15/12 - 2020
Afventer koncert i Viskum
Ny aftale med Anders Bonde i januar 2021

7. Nyt fra valgudvalget

Orienteringsmøde 17/9: styr på lokale og kaffe. Dirigent Jens
Egon Bay
Orienteringsmøde 20/9: Styr på lokale og kaffe. Dirigent
Vagn Åge Kjeldsen
Valgforsamling den 15/9 kl. 19:30 i Tjelecenteret. Torben
diriger.
Gennemgang af dagsorden.
Pkt 3
Orientering fra udvalg:
Kirke- og præstegårdsudvalget: – Torben
Aktivitetsudvalget: Poul Erik
Bladudvalget: Annette og Ann-M
Kirkens sociale arbejde: Søren, + Solvejg i Vejrum.
Pkt 4
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Visioner - ønsker og ideer – Tommy
Pkt 5
Budget ved Poul Erik
Pkt 6
Orintering om valg forsamling Poul Erik
Pkt 7
Oplysninger om antallet af kandidater – Poul Erik
Pkt 8
Afklaring om eventuelle kandidater
8. Visionsdrøftelse og
forberedelse til
orienteringsmøder

Gennemgang af dagsorden og indlæg fra de forskellige
udvalg/funktioner i rådet.
Drøftelse ift. rekruttering af nye medlemmer og frivillige til
rådsarbejdet.

9. Eventuelt

Hannes 25 års jubilæum er den 1/9-20. Mindre reception
samt gave for 500 kr. Foreslået start ved gudstjeneste i
Viskum Kirke, og så med evt. reception mv. der. Afklares
med Hanne.

Ørum, den

underskrifter

