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Dagsorden

Link til det virtuelle møde udsendt af Søren T. Christensen

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen yderlige punkter på dagsorden.

2. Orientering fra formanden

De to servitutter 1) Elkabler over kirkens jord (erstatning
6488 kr.) og 2) opstilling af transformer på kirkens jord
(erstatning 22.410 kr.) er nu tinglyst.
Trine, som tager nogle af Gudstjenesterne i vores tre sogne
skal på barsel. Der er opslået et barselvikariat.
Provstesyn er udsat til efter sommerferien.
Der er generalforsamling i Viborg distriktsforening den 11/52021 i Vestervang kirkecenter.
Tjelecentret vil gerne have rådet udpeger en repræsentant til
deres bestyrelse. Indtil videre vil Carsten påtage sig hvervet.
Dagsorden til menighedsmøde 28/4-2021 i Tjelecentret er
godkendt. Carsten arbejde videre med mødet.

3. Orientering fra sognepræsten

4. Orientering fra kasseren

Der er åbnet op for, at der kan afholdes udendørs
gudstjenester. Søren, det er endnu for koldt at hold
gudstjenester udenfor. Vi fortsætter med de begrænsninger
der er for nuværende indendørs.
Der er i regnskabsåret 2020 et underskud på 41.515 kr. Der
var planlagt et underskud på 30.000 kr.
Regnskabet for 2020 godkendes.
Regnskabet er afleveret 17/3-21 klokken 11:54.

5. Orientering fra Kirke- og
Der skal opsættes et ventilationsanlæg i konfirmandstuen.
præstegårdsudvalget, herunder Udvalget er i gang med at undersøge pris.
nyt fra de tre kirkeværger.
Der er fra udvalget fremlagt en tegning for udvidelse af
graverhuset. Udvalget arbejder videre med dette.
Det er bestemt, at trappen ned til dommeren i Vejrum kirke
ikke vinterryddes, der opsættes et skilt.
Omlægning af kirkegården i Viskum. Materialet gennemgås
på ny inden det udsendes.
6. Orientering fra
Aktivitetsudvalget.
7. Orientering fra
Personaleudvalget.

11/9-21 Udflugt for menigheden.
23/9-21 Stand-up med Jakob Svendsen
26/10-21 Koncert med gårdmusikanterne fra Thy.
Det vedtages at personalet må anvende 3 timer årligt til
fagligt/socialt arrangement og i alt 2000 kr.
Medarbejderne har ikke valgt en ny repræsentant efter JensOle Nygaard er holdt som medarbejderrepræsentant i rådet.
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8. Orientering fra Bladhjemmesideudvalget.

Dato: d. 22.03.21 kl. 19.00

Blad nr.

Ordstyrer: Carsten DP

Formandens initialer: CDP

Ref: Anne Louise Hellwing
Bladudvalget mødes torsdag for at færdiggøre det næste
blad.
Søren kigger på hjemmesiden jævnligt for at se om der er
noget, der skal opdateres.

9. Orientering fra
Gudstjenesteudvalget.
10. Orientering fra Diakoniudvalg.

Der har ikke været nogen møder siden sidst.

11. Eventuelt /næste møde

Offentlig menighedsmøde 28/4 afholdes, hvis
forsamlingsforbudet ophæves, eller hvis vi må mødes flere
end, det vi må for nuværende. Næste ordinære møde 1/6,
hvor vi skal godkende næste års budget.

Der har ikke været nogen møder siden sidst.

Referat læst højt og godkendt af rådets medlemmer.

Ørum, den 22. marts 2021

underskrifter

