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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 3 tages under punkt 7. Forslaget om et ad hoc udvalg 
trækkes tilbage af formanden. 

2. Orientering om digital post DAP 
ved Anne Louise Hellwing 

 

3. Præsteembedets jordarealer i 
Ørum. 
 Lovgivning og regler ved en 
salgsproces/udstykning. Oplæg 
fra formanden. 

      Opstart på drøftelse/tanker 
omkring arealernes 
benyttelse/status på længere sigt.  
       

Præsteembedets jordarealer er bortforpagtet, aftalen 
løber til og med 2025. 
Forslag om at menighedsrådet nedsætter et lille ad hoc-
udvalg til at forestå den videre proces omkring planer 
med præsteembedets jordarealer.  
 
Punktet tages under 7. 

4. Orientering fra formanden 
 

Viborg Distriktsforening holder generalforsamling 
torsdag den 3. marts i Houlkær Kirkecenter. 
 
Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne. 
 
 
Landsforeningen af menighedsråd holder årsmøde den 
10.-12. juni på Hotel Nyborg Strand. 
 
Alle menighedsrådsmedlemmer har mulighed for at deltage. 
 
Bent Ole Frederiksen overtager menighedsrådets 
repræsentation i FDF Ørum. 
 
Ejgil og Bent-Ole har aftalt at Bent-Ole overtager pladsen. 
 
 

5. Orientering fra sognepræsten Drøftelse af afviklingen af altergangen efter at 
coronarestriktionerne er væk. 
Vi bibeholder at alterbægrene står på et bord sammen med 
håndsprit.  
 
De to kursusaftner var udmærket besøgt. Der planlægges 3-
4 aftner om kristendommen. 
 
Søren har startet et hold minikonfirmander op i Vejrum. 
 

6. Orientering fra kasseren Det forventes at vores regning på strøm bliver højere end 
budgetteret. 

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

A.      Salg af jord. 
 
Udvalget har arbejdet med, at præstegårdens jord skal 
sælges til landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen er i gang 
med en jordfordeling i området, da en del af Nørreådalen 
skal oversvømmes. Landbrugsstyrelsen vil give ca. 150.000 
kr per hektar.  
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B.      Varme anlæg i Vejrum og Viskum. 
 
Der er har været besøg af et andet firma, der har vurderet 
opbygning af varmestyringen i Vejrum og Viskum kirke. Den 
nuværende styring er ikke optimal. Det forventes at prisen for 
ændring af styringen bliver ca. 50000 kr. + en elektriker 
regning. Der skal søges penge til opgaven i provstiudvalget. 
Udvalget snakker med provstiet om hvor mange tilbud, der 
skal indhentes. 
 
 
C.      Stendiget på Viskum kirkegård. 
 
Det vil koste 100.000 at ændre en del af muren til et 
stendige. Det har vi ikke penge til. Provstiets holdning 
undersøges. 
 
 
D.      Faktura fra Viskum Hovedgård. 
 
Viskum hovedgård ejer parkeringsplads foran kirken. Vi 
betaler 6000 kr. om året for rivning af gruset foran kirken og 
vand.  
 
 
E.      Tilbud fra Thubalka. 
 
Vi tak nej til tilbuddet fra Thubalka.  
 
 
Synsrapporten fra provstiet på de tre kirker blev gennemgået 
og der er indhentet tilbud på dvs. reparationer i Vejrum. 
Yderligt tilbud på Viskum afventes før der tages yderlige 
beslutninger. 
 
Der afventes svar på 3 ansøgerne i provstiudvalget. 
 

8. Orientering fra 
Kontaktpersonen/Personaleudv
alget 

Vi har ansat Anne Sofie Kjeldsen, som gravermedhjælp fra 
1/3-2022. 

9. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget   

Der er højskolesangaften 17/3 i Nørreåhuset. 

10. Orientering fra Blad-
hjemmesideudvalget 

Ingenting 

11. Orientering fra Gudstjeneste- 
udvalget 

Ingenting 

12. Orientering fra Diakoniudvalget Ingenting 

13. Orientering fra FDF 
repræsentanter 

FDF Ørum søger menighedsrådet om et tilskud til teltpavillon. 
 
FDF har ansøgt 4849 kr. til et samlingstelt. Der bevilliges et 
tilskud på 2000 kr. 
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14. Eventuelt/næste møde Næste møde den 23. marts 

 
Ørum, den 23.02 2022       
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


