Menighedsrådsmøde
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.
Konfirmandstuen i Ørum

Dato: d. 22.09.21 kl. 19.00
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Kage: Anni Lange

Afbud: Anette Spure Pedersen og Jens Ole Nygaard
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden

Konsulentbesøg på Vejrum Kirke-kirkegård tirsdag den
28. september kl. 13.55.
Besøget drejer sig om en trappe og de niveauforskelle, der er
på kirkegården. Elsa, Arndt og Søren deltager.
Finpudsning af Menighedsmødet i Nørreåhuset den 13.
oktober kl. 19.
Carsten bestiller brød ved bageren og tager med. Elsa, Anni
og Laila sørger for, at der bliver dækket bord. Der bliver
indrykket en annonce om mødet i landsbyerne i uge 39 og
40. Søren sørger for opslag på facebook. De forskellige
udvalg giver en kort orientering om hvad der sket og hvad
der arbejdes med. Udvalgsformændene gør det selv eller
finder en til at gøre det.
Lidt opsamling fra Visionsmødet.
Arbejdsgruppen vil arbejde videre med de ting, som vi
snakkede om på visionsmødet.
Lidt orientering fra Budgetsamråd/valg af medlemmer til
provstiudvalget og stiftsråd.
Kirsten Møller, Søren, Carsten og Arndt deltog. Beretning fra
provstiudvalget. Provsten orienterede omkring brugen af
penge. Der er sat penge af til renoveringen af Ørum kirke
indenfor de næste 1-5 år.
Carsten er valgt som stedfortræder til provstiudvalget.
Lidt orientering fra Viborg Distriktsforening
Der blev valgt en ny bestyrelse den 25/8-2021.

3. Orientering fra sognepræsten

Kollega i nabosognet er fortsat sygemeldt. Der er ansat en
halvtidsvikar til at tage sig af kirkelige handlinger. Det giver
problemer i forhold til afløsning i forbindelse med ferie.
Konfirmandholdet er startet op. Der er 20 konfirmander.
Minikonfirmander – hold fra Vejrum friskole. Holdet afsluttes
6/10 klokken 15:45 i Vejrum kirke.
Der startes et nyt hold 12/10 i Ørum.
Efter jul startes et nyt hold i Vejrum.

4. Orientering fra kasseren

Revisionsprotokollat regnskab 2020 udkast fra revisor.
Der er kommet to rapport fra PWC, protokollatet og
tiltrædelsesprotokollatet, som begge blev behandlet på
mødet. Alle I menighedsrådet skal underskrive rapporterne.
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Der er to punkter, som revision mener skal behandles
anderledes.
Det drejer sig om indbetaling af kollekt på mobilpay, som
fremover skal fremgå af kollektbogen og ompostering af
skyldig mons fremover skal ske imellem passivposter.
Sonja har udarbejdet et kollektprotokollat, som underskrives
af de tilstedeværende til mødet.
5. Orientering fra Kirke- og
Beslutning vedrørende byggematerialer til det
præstegårdsudvalget, herunder kommende graverhus. Udvalget indstiller røde mursten
nyt fra de tre kirkeværger
og et tag med tagpap.
Det vedtages at det nye graverhus bliver med røde mursten
og tag med tagpap.
Tegningen af det nye graverhus er godkendt i provstiet. Når
der er lavet tegninger og indhentet tilbud, skal projektet igen
behandles i provstiet.
Der er lavet aftale med en entreprenør om træfældning uden
beregning i det område, hvor det nye graverhus skal bygges.

Reservation af graversteder
Udvalget har udarbejdet følgende, som godkendes af rådet.
Der kan reserveres et gravsted i 5 år. Det koster 350 kr. at få
udarbejdet reserveringen. Det koster 1000 kr. årligt for et
dobbeltgravsted, 500 kr. årligt for enkelt grav og 300 kr. årligt
for et urnegravsted. Pengene for hele reservationsperioden
betales forud. Hvis gravstedet tages i brug i
reservationsperioden, bliver beløbet justeret.
Varmerum i maskinrummet
Godkendt af provsten. Sættes i gang hurtigst muligt.
Orientering og beslutning om salg af præsteembedes
engareal i forbindelse med projekt landskabsstrategi for
fremtid.
Jorden sælges til projektet landskabsstrategier for
Nørreådalens fremtid. Vi får 51000 kr. på de 1,1 ha eng.
Pengene går i Ørum, Viskum og Vejrums kirkekasse.
Der skal laves et tillæg til forpagter aftalen. Forpagteren skal
betale 1750 kr. mindre årligt. Kirsten Møller tager kontakt til
regnskabsføreren, så der ikke betales for meget i
forpagtningsafgift.
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Ørum kirke: Der er rykket to hække op Ørum kirkegården,
og der er opsat nye granit kantsten. De arbejde på at lægge
gravstederne an i igen. Det er stort arbejde, som graverne
gør ud over deres normale arbejde.
Vejrum: Der er blevet malet gelændere m.m.
Viskum: Der er ved at komme græs op de steder, der hvor
der er blevet ryddet op. De gamle kantsten fra Ørum bliver
genbrugt i Viskum.
6. Orientering fra
Forelæggelse af ansøgning vedrørende kirkesanger
Kontaktpersonen/Personaleudv Louise Marcussen.
alget
Vi vedtager, at hun kan få dækket udgifter til materialer,
eksamen og transportudgifter i forbindelse med
kirkesangeruddannelse.
Vi vedtager også at Louise kan få dækning af udgifter i
forbindelse bagning af boller og kage i forbindelse med
babysalmesang.
Arbejdsmiljøorganisation/APV-status.
Intet nyt.
7. Orientering fra
Aktivitetsudvalget

Orientering fra sogneudflugten.
God tilslutning og god tur.

Husk Stand-up show den 23. september kl. 19.30 i
Forsamlingshuset, Ørum.
Der er styr på det praktiske i morgen.
Husk tilmelding til udflugt for MR, ansatte m/påhæng.
Arrangement med Gårdsangerne fra Thy den 26. oktober
kl. 19. i Ørum kirke.
Orientering om julekoncerten med Onsild koret den 1.
december i Ørum Kirke.

8. Orientering fra Bladhjemmesideudvalget

Status for den nye hjemmeside.
Der skal afleveres nyt manuskript til kirkebladet 20/10.

9. Orientering fra Gudstjenesteudvalget

Den nye hjemmeside er godt på vej.
Høstgudstjeneste i Viskum kirke den 26. september kl.
14.
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Bent Ole laver kaffe til Viskum. Kirsten Hansen og Anette
sørge for kage. Kirsten Møller sørger for at kirken bliver
pyntet.
Høstgudstjeneste i Vejrum den 3. oktober kl. 14
Der er bestilt telt. Elsa, Laila og Anni står for kaffebord.
10. Orientering fra Diakoniudvalget

Intet nyt.

11. Orientering fra
Renoveringsudvalget

Det nedsatte udvalg har opstartet planlægning mm
vedrørende kirkerenoveringsprojektet i Ørum.

Kort status fra udvalget.
Der arbejdes videre med det oplæg, som det gamle
menighedsråd har udarbejdet fra arkitektfirmaet Linjen.
Der har været forslag om en tilbygning på nordsiden af tårnet
til bl.a. teknik. Dette stilles i bero i første omgang, da det
bliver svært at få igennem ved nationalmuseet.
Udvalget mødes den 5/10 klokken 19:00 i konfirmandstuen.
Forslag om udvidelse af renoveringsudvalget.
Udvalget udvides ikke yderlig på nuværende tidspunkt.

12. Eventuelt/næste møde

Næste møde den 27. oktober kl. 19
Mona orienterer fra hendes møde med FDF.
Anni – TES kursusdag 5/2-2022 i Vammen.

Ørum, den 22.09 2021

underskrifter

