
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. Fælles for det 
gamle og nye menighedsråd. 

Dato: d. 18.11.20 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Carsten Formandens initialer: TDA 

Kaffe & kage: Ejgil Referent: Tommy Dalgaard 
 
 

 Afbud: Anette Nielsen, Karina Amdi Sørensen 
 
 

Dagsorden  

  0. Velkomst, meddelelser og 
forretningspunkter for det gamle 
råd 

Det nye og det gamle menighedsråd mødtes kort, og 
afgående formand Tommy Dalgaard bød velkommen, med 
mange tak til det gamle råd og god arbejdslyst til det nye råd. 
  
Meddelelser forretningspunkter for det afgående råd, der 
sidder indtil kirkeårets begyndelse, 1. søndag i advent: 
Genforeningsstenen foran Ørum Kirke står på kommunens 
grund, og bypedellerne har tilbudt at renovere området og 
har ansøgt om 3000 kr til dette, hvilket vi bevilger. 
Marmorsten på Neergaard hofjægermester gravstedet 
renoveres efter billeder fra familien, der gerne vil bekoste 
halvdelen af de 18000 kr. det renoveringen koster. Vi 
vedtager det er OK. 
To vinduer i våbenhus i Viskum kan repareres. 
Forpagtningskontrakten for præstegårdsjorden i Ørum er i 
hus og underskrevet for de kommende 5 år, frem til 31/12 
2025. Synsprotokoller er færdiggjorte til indsendelse til 
provstiet. 
Valgbestyrelsen har afsluttet sit arbejde og beslutnings-
protokollerne håndteret behørigt. 
Søren sagde tak til det afgående råd.  

1. Godkendelse af dagsorden OK, med ændring, nyt punkt omkring juleaften. Mødet ledtes 
af første valgte Carsten Dalsgaard Poulsen, Ørum. 

2. Afgørelse af spørgsmål om de 
valgtes valgbarhed jf. 
valglovens § 3. 

Det formelle omkring valgbarhed blev checket, OK. 

3. Menighedsrådsløftet jf. 
Menighedsrådsloven: Alle 
nyvalgte skal underskrive 
erklæring som fremlægges på 
mødet. 

OK. 

4. Orientering om nogle af 
opgaverne i menighedsrådet  

Afgående formand Tommy Dalgaard og kasserer Poul-Erik 
orienterede, med mulighed for spørgsmål. 

5. Præsentation og hvad de valgte 
gerne vil bidrage med i det nye 
menighedsråd. 

Der var mulighed for indspil fra de enkelte nye medlemmer af 
rådet. 

6. Valg af formand. 
 

7. Valg af næstformand.              
8. Valg af kirkeværger, en fra hver 

kirke. 
 
9. Valg af kasserer. 
10.  Valg af sekretær. 
11.  Valg af kontaktperson.   
12.  Valg af bygningskyndige 

  
13. Valg af underskriftsberettigede 
Valg af stående udvalg: 
14. Kirke-  og Præstegårdsudvalg. 
  
15. Valg af valgbestyrelse. 

Valgt som formand blev Carsten Dalgaard Poulsen (efter 
skriftlig afstemning) 
Valgt som næstformand blev Anne Louise Helwing 
Valgt som kirkeværger blev Ejgil Poulsen (for Ørum), Per 
Krathman (for Viskum, udenfor rådet), Elsa Sundstrup (for 
Vejrum). 
Valgt som kasserer blev Kirsten Bruun Møller. 
Valgt som sekretær blev Anne Louise Helwing. 
Valgt som kontaktperson blev Kirsten Hansen 
Valgt som bygningskyndige blev Arendt Pedersen og Vinja 
Pedersen. 
Underskriftsberettigede blev formanden og kassereren. 
Valgt til Kirke- og Præstegårdsudvalget blev Arendt og Vinja 
(for Ørum), Kirsten Hansen (for Viskum) og Anni (for Vejrum). 
Udvalget vælger selv sin formand. 
Valgt til valgbestyrelsen blev Laila (for Vejrum), Anette (for 
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16. Valg af formand for 

valgbestyrelsen. 

Viskum) og Vinja (for Ørum). 
Valgt som formand for valgbestyrelsen blev Anette.  

17. Oplysning om honorar til 
formand, kirkeværge, kasserer 
og kontaktperson. Skattefri 
vederlag i henhold til vejledende 
takstblad for Viborg Østre 
Provsti. 

Carsten oplyste om gældende regler og satser. 

18. Fordeling af poster i de ikke 
lovpligtige udvalg 
(personaleudvalg, 
økonomiudvalg, 
aktivitetsudvalg, 
renoveringsudvalg, blad- og 
hjemmesideudvalg, 
gudstjenesteudvalg, 
diakoniudvalg, kontaktpersoner 
ift. FDF i Ørum og Vejrum mv.).  
Der er mulighed for at posterne 
fordeles endeligt på det første 
møde i funktionsperioden.    

Delvis nedsættelse af udvalg, i form af: 

• Personaleudvalg: Elsa, Anette, Ejgil, Kirsten Hansen 
(som kontaktperson og født formand), og Søren som 
præst. 

• Blad- og hjemmesideudvalg: Laila, Elsa, Anette samt 
Rene Larsen (der fortsat er interesseret i at være medlem 
uden for rådet, og der kan være flere). Søren er i øvrigt 
leverandør af en stor del af stoffet. 

• Aktivitetsudvalg: Laila, Ejgil, Bent Ole, Mona (som aktiv 
suppleant), Søren, blandt medarbejderne evt. Torben 
Organist som kan spørges. Inga Pedersen sidder der 
også nu og kan spørges, ligesom der kan være frivillige 
hjælpere til praktiske opgaver mv. tilknyttet.  

Udvalgene bliver i øvrigt nedsat på det næstkommende 
møde i det nye menighedsråd. 

19. Tid for første møde i 
funktionsperioden. 

Næste møde blev aftalt til onsdag den 13/1 2021 kl. 19 i 
konfirmandstuen (Anni kommer med kage og sørger for 
kaffe). 

20. Vedr. Juleaften v/ Søren som 
præst 

Der laves en optagelse der bringes hhv. juleaften og juledag 
(både med korsang, prædiken osv.). 
Der må pt. ca. være 76 i Ørum Kirke, 56 i Viskum Kirke og 48 
i Vejrum Kirke. Men hvis der ikke synges (dog med 
kirkesangere) må der være væsentlig flere, fx med 
tilmeldinger & først til mølle, og alt efter i form af hvor mange 
husstande der kommer sammen. 
(der må være 50 udenfor kirken ved begravelser, ellers kun 
10 personer med forsamlingsforbuddet). 
Der er et stort ønske om at synge, og så må de tilmeldte 
placeres med navne alt efter husstande. Søren laver en 
udmelding. 
Nytårsaften plejer der at være kransekage og asti, efter 
gudstjenester planlagt kl. 14 i Vejrum og 15:30 i Ørum. Det 
kræver nok at folk sidder ned, og aktivitetsudvalg mv. må stå 
for det. Der er flere frivillige der har meldt sig. 

21. Eventuelt Offentliggørelser af råd og konstituering kommer på 
sogneportalen, og bekendtgøres af præsten ved 
gudstjenester. Carsten skriver til pressen. Indtastning i 
valgsystemet er klaret. Der udsendes automatisk info til nye 
medlemmer om login osv. 

 
Ørum, den        
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Noter 

• Anni: Interesse i Kirke- og præstegårdsudvalg, interesse for FDF / Børne-ungdomsarbejder 

• Elsa: Er nu kirkeværge og personaleudvalg, og ville gerne fortsætte begge steder. 
Interesse for bladudvalget 

• Laila: Interesserer sig for aktivitets og valgudvalget 

• Anette: Vil nok gerne fokusere på lidt færre ting, gerne blandt kirke-præstegårdsudvalg, 
aktivitetsudvalg, bladudvalg 

• Kirsten Brun Møller: Stor interesse for kirkegården, herunder kirke- og 
præstegårdsudvalget. Aktivitetsudvalg. 

• Kirsten Elgaard Hansen: Viskum Kirkegård og medbestemmelse der. 

• Carsten: Vil bare gerne bidrage, og herunder tage et ansvar som bedst er. Åben overfor det 
hele, herunder diverse udvalg der passer sammen. 

• Arendt: Kirke og præstegårdsudvalg, evt. gerne bygningssagkyndig-relateret som 
håndværker 

• Vinja: Bygningskyndig-interesse (er håndværker), kirkeværge, diverse udvalg mv. 

• Ejgil: Er kirkeværge i Ørum, og vil egl. gerne fortsætte – interesserer bredt for 
arrangementer, restaurering af kirken osv. 

• Bent Ole: Måske som kontaktperson, præstegårdsudvalg, eller diverse andre udvalg 

• Anne Louise: Gerne fritages for større poster, i hvert fald det første års tid. 1-2 udvalg. 
Aktivitet, kirkerennovering, gudstjeneste, diakoni mv. 


