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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Orientering fra formanden 
 

Lidt fra foredrag: Den gode samtale/kommunikation. 
 
Lidt opsamling fra menighedsmødet i Nørreåhuset. 
 

• Hyggeligt, der var kun få deltager. Positiv 
tilbagemelding fra dem som deltog. 

 
Provstiet har godkendt salg af engareal. 
 
Konference Krydsfelt den 22. januar 2022. 

• Invitation findes i den digital postkasse. 
Kontaktpersonen videresender invitationen til kirkens 
medarbejdere.  

• Konferencen koster 150 kr. Menighedsrådet betaler 
konferenceafgiften 

 
Tak til aktivitetsudvalget /årets udflugter. 
 
Forslag om skattefrigodtgørelse til formanden for Kirke- og 
præstegårdsudvalget vedrørende udvidet arbejdsopgaver i 
forbindelse med byggeri/renovering. Bilag om forslag 
vedhæftet. 
 

• Arendt deltager ikke i dette punkt, da han er formand 
for kirke- og præstegårdsudvalget. 

• Det vedtages at formanden for kirke- og 
præstegårdsudvalget bevilliges 3850 kr. per år indtil 
renovering af graverhuset er færdig. 

• Formanden laver en indstilling til provsten ang. 
Bevillingen af skattefri godtgørelse til formanden for 
kirke- og præstegårdsudvalget. 

 

3. Orientering fra sognepræsten Orientering om Ørum skole har kortet skoledagen af 
/hjemtransport af konfirmander. 
 

• Minikonfirmander godt i gang i Ørum kirke. 

• Der har været rigtig mange begravelser det sidste år. 

• Problemer med hjemtransport af elever er løst. 
 

4. Orientering fra kasseren Kvartalsrapport indtil 30/9 2021. Vedhæftet 
rapport/budgetformål. 
 

• Gennemgang af kvartalsrapport. 

• Høj elregning i Vejrum. Der er problemer med 
varmestyringen. Dette skal der kigges på. 

• Der er en del bonner fra Brugsen, hvor Sonja 
(regnskabsføreren) ikke har fået besked på hvad der 
er købt. Alle skal aflevere i bonner fra Brugsen til 
Sonja.  
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5. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger 

Synsrapporter fra Provstesyn er modtaget/opfølgning.  
Rapporter er tidligere udsendt til MR. 
 

• Gennemgås i kirke- og præstegårdsudvalget. Der 
laver en prioritering. Udvalget orienterer løbende 
menighedsrådet. 

 
Orientering vedrørende status varmerum. 
 

• Varmerummet er færdigt. 
 
Orientering vedrørende status nyt graverhus. 

• Intet nyt i forhold til sidst. 
 
Sikring af gravsteder 

• Alle gravsten, som står op og som ikke kan 
overholde krav til belastning skal sikres på 
kirkegårdene. Gravstedsejerne skal betale for 
sikringen eller hældningen af stenene skal ændres. 
Alle gravstedsejere orienteres. Gravsten i lapidariet 
betales af kirken.  

 
Ørum kirke 

• Start på grandækning. 
 
Vejrum kirke 
 

• Der arbejdes på trapperne i Vejrum. Arbejdet er 
næsten færdigt. 

• Der er blevet lavet en ny opgang til kirken. 

• Start på grandækning 
 
Viskum kirke 

• Intet nyt fra Viskum 
 

6. Orientering fra 
Kontaktpersonen/Personaleudva
lget 

• Der afholdes medarbejdermøde 11/11-2021. 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalget   • Der deltog ca. 100 i koncerten med gårdsangere fra 
Thy. 

• 11/11 højskolesangaften i Nørreåhuset 
• 1/12 kommer Onsild koret i Ørum kirke. 

• 7/12 Julekoncert i Viskum kirke med KGs Lillekor. 

• 15/12 Synger vi julen ind i Vejrum kirke. 
 

8. Orientering fra Blad-
hjemmesideudvalget 

• Nyt kirkeblad udkommer sidst i november. 

9. Orientering fra Gudstjeneste- 
udvalget 

• Intet nyt 

10. Orientering fra Diakoniudvalget • Intet nyt 

11. Orientering fra • Intet nyt. Der skal planlægges et nyt møde. 
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Renoveringsudvalget • Anne Louise sørger for der bliver arrangeret et møde 
i begyndelsen af det nye år.  

12. Eventuelt/næste møde Næste møde den 24. nov. 21(konstituering) 

 
Ørum, den 27.10. 2021       
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


