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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden OK, med nye punkter under punkt 8 

2. Nyt fra formanden 
 

Kort gennemgang af alle udvalg med evaluering af deres 
arbejde i forløbne periode, med bemærkninger. Herunder 
procedurer ift. nøgler. 
Plan for næste menighedsrådsmøde med konstituering af 
menighedsrådet for den kommende. periode er udsendt. 
Vi bestemte at der kan købes et sæt af de nye 
højskolesangbøger (fx 40 stk.), hvilket Louise som 
kirkesanger har ønsket, og godt vil stå for 

3. Nyt fra sognepræsten 19 Konfirmander, og minikonfirmander (i Ørum, ca. halvdelen 
af klassen denne gang, ca. 10) er startet op. 
Coronaen fylder stadig meget med diverse forbehold, fx ift. 
Allehelgensgudstjenesten. Der er lige kommet opdaterede 
retningslinjer. Juleaften, med max 50 personer udendørs når 
vi ikke sidder ned+ evt. kombineret med indendørs (1 person 
per to kvadratmeter hvis vi sidder ned). Ellers bliver det med 
tilmelding juleaften. 
Der var ros for pyntningen til høstgudstjenesten, dog har der 
været efterlyst tjeneste i Viskum. 

4. Meddelelser fra 
kontaktpersonen / 
personaleudvalget 

Alt OK 

5. Kort rapport fra valgudvalget Begge valgforsamlinger forløb fint. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger 

Synsrapporter rundsendes til mulig kommentar, og sendes til 
provstiet. 
 
Nyt fra Ørum v/ Ejgil:  
Ørum Kirkes parkeringsplads blev gravet op uden 
foregående varsel. Det er påtalt over for varmeværket. De 
har nu genetableret hullet med første lag asfalt. Kloak er 
blevet spulet ved samme lejlighed. Klar til grandækning. 
Tommy orienterede om at der er kommer info om et nyt 
klimavådområdeprojekt omfattende præstegårdsengen, og 
der er taget hensyn til det i udbudsmaterialet for forpagtning 
af præstegårdsjord, der netop er annonceret i avisen. Det 
samme gælder den transformer vi hermed har godkendt der 
kan opsættes på hjørnet af vejen ud mod solcelleanlægget 
(nogle få kvadratmeter, som vi så får erstatning for). 
 
Nyt fra Viskum v/ Per: 
Der er kommet to tilbud på omlægning af Viskum Kirkegaard. 
Per og Torben haft møde, og det billigste tilbud lyder på 
78.000 kr. + planter mv. Materialet sendes rundt via kirke- og 
præstegårdsudvalget til alle. Samtidig sendes til 
provstiudvalget til mulig bemærkning. Der er bevilliget ca. 
65.000 kr. fra puljen, og projektet er derfor som sådan 
godkendt af menighedsrådet til igangsættelse. Maleren har 
været forbi vedr. graverhuset, og har ved denne lejlighed 
bemærket vinduerne i våbenhuset er rådne. Der indhentes 
flere tilbud på at få disse vinduer repareret, idet der allerede 
er indhentet en indikativ pris, som var relativ høj.  
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Nyt fra Vejrum v/ Elsa: 
Vedr. digitale kort, så mangler der iværksættelse af den 
videre proces herfor v/ Kirke- og Præstegårdsudvalget. 
Planen er at starte med nye digitale kort i Vejrum, og der skal 
laves indspil hertil, således at Hedeselskabet dernæst kan 
lave det færdigt. 
Der var spørgsmål til fotos af gravsten med udløb: Kataloget 
er ikke opdateret; lokalhistorisk arkiv tager ikke imod dem 
længere. Meddelelser omkring ophør af gravsteder udsendes 
i øvrigt af Jens Ole hvert år [af relevans for alle 3 kirkegårde).  
Der er indhentet tilbud på belysningen af kirken i Vejrum på 
27.900 kr. for lamper + 10.625 kr. for at få det skiftet. Der 
indhentes flere tilbud, og så kan det sættes i værk gennem 
kirke- og præstegårdsudvalget. 

7. Nyt fra aktivitetsudvalget Poul-Erik gennemgik vores opdaterede aktivitetsprogram, der 
gennemføres med forbehold for Coronarestriktioner.  

8. Kort opdatering fra 
økonomiudvalget   

Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kv. 2020: OK, med 
enkelte bemærkninger til kassereren. OBSD: De store 
udgifter til maskiner skyldes tyveri og erstatning af 
plænetraktorer, som senere delvist erstattes (af fiorsikring og 
gennem provsti-udvalg-ansøgning). 
Godkendelse og underskrift af endeligt budget 2021: OK, 
Budget afleveret. Årsbudget 2021 er blevet afleveret til 
provstiet. Budgettet er blevet påført tidsstemplet 21-09-2020 
10:57 (uændret ifht. seneste version vi har gennemgået). 
Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat 2019: OK 

9. Eventuelt Dato for fællesspisning for råd og medarbejdere m. ledsager: 
Pandekagekroen bookes til torsdag 26/11 og Tommy 
rundsender invitationer med mulighed for tilmelding, og idet 
vi indretter os efter gældende corona-restriktioner, og de 
usikkerheder det giver. 
 
Poul-Erik forelagde et ønske om en udstilling i Ørum Kirke af 
en af Jim Lyngvilds fotostater. Menighedsrådet har drøftet 
sagen og ønsker ikke at gå videre med det. 

 
Ørum, den        
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