
 

Menighedsrådsmøde 
Ørum, Viskum, Vejrum Sogne 
 i konfirmandtstuen. 

Dato: d 23 marts kl 19 Blad nr.  

Ordstyrer: Elsa Sundstrup Formandens initialer: EP 

Ref: Anne Louise Hellwing  Kaffe og kage: Kirsten Hansen 

          Afbud: Anette Spure Pedersen 

Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer Elsa er valgt som ordstyrer på dette møde og fremadrettet. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden Vi tager punkt 5 før punkt 3 og 4. 
 
 

3. Nyt fra formanden Provstiet henstiller til, at vi sparer på el og varme. 
 
Reservering af gravsteder skal skrives ind i vores vedtægter. Når 
vedtægterne er ændret, skal de godkendes af provstiet. 
 
Vi skal holde kirkesyn efter sommerferien. 
 
Sikring af gravsten skydes til efteråret. 

4.Nyt fra sognepræsten Intet nyt. 
 
 

5.Nyt fra kasseren-Sonja kommer Provstiet har givet afslag på 3 ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler. 
Provstiet indkalder til et uddybende møde. 
 
Sonja gennemgår regnskabet. Der er et underskud på 104.743,46 kr. 
 
Anlægsudgifter, der overstiger 25.000 kr. og under 50.000 kr. skal der 
indhentes to tilbud. Ved anlægsudgifter over 50.000 kr. skal der indhentes 
3 tilbud, og der skal en ansøgning ind til provstiet. 
 
Tilbud skal sendes til Sonja. 
 
Regnskabet er afleveret 23/3-2022 klokken 13:37. 
 

6.Orientering fra 
kirke/præstegårdsudvalget  og 
de tre kirkeværger 

Der er kommet en geoteknisk rapport ang. grunden, hvor der skal bygges 
graverhus. Rapporten siger ok til at bygge graverhuset på den valgte 
placering. 
 
Vi har haft besøg af en tidligere orgelkonsulent. Det anbefales at vi skifter 
firmaet ud som stemmer vores orgler. Desuden skal der helst være varme 
på 4 timer før en gudstjeneste. 
 
Fredningsnævnet har været på besøg ang. placering af graverhuset. Vi 
afventer svar. 
 
Kirkeværge - Viskum 
Per henter en tilbud hjem på malerarbejde. 
 
Kirkeværge – Vejrum 
Når lyset er tændt i Vejrum i 5 timer forbruges en 1 KWh. Elsa arbejder 
videre med at finde ud af om lyset kan slukkes om sommeren og 
tændingstiden kan reduceres om vinteren. 



 
Trappen ned til dommeren mangler fortsat. 
 

7. Valg af kirkeværge i Ørum Vinja er valgt til kirkeværge i Ørum 
 
 

8.Valg af en til aktivitetsudvalget Anni Lange og Carsten Poulsen ønsker begge at stille op. Der holdes en 
skriftlig afstemning. 
Anni Lange fik 7 stemmer, Carsten 4 stemmer og 1 stemte blank. Anni 
Lange valgt 
 

9. Valg til en til Tjelecentret Vinja valgt som repræsentant for Tjelecenteret. 
 
 

10 Nyt fra aktivitetsudvalget. Arrangement 7/4, hvor Lærke Christensen kommer og fortæller om hendes 
tur med Logos Hope i konfirmandstuen. 
 

11.Ny suppleant til Viskum Der skal afholdes suppleringsvalg i Viskum sogn, således der er en 
suppleant til menighedsrådet for Viskum sogn. 
 
 

12.Nyt fra Bladudvalget Der er møde i næste uge i bladudvalget. Hvor der skal arbejdes med stoffet 
til næste blad, der dækker perioden juni til august.  
Forslag til kirkebladet er velkommen.  
 

13 Orientering fra 
personaleudvalget 

 
 
 

14.Nyt fra gudstjenesteudvalget Søren indkalder snarest til møde. 
 
 

15. Økonomiudvalget drøftelse 
og evt nedlæggelse  

Carsten laver et forslag til arbejdsbeskrivelse for et økonomiudvalg, som 
behandles på næste møde. På næste MR møde tages, der stilling om vi 
ønsker et økonomiudvalg. 
 

16.  Diakoniudvalget evt 
nedlæggelse-valg af 
repræsentant til bestyrelsen for 
kirkernes sociale arbejde i Viborg 
(kommune) 

Diakoniudvalget nedlægges. 
Carsten Poulsen er valgt som repræsentant til bestyrelsen for kirkernes 
sociale arbejde i Viborg. 

17. Evt/næste møde onsdag d 27 
april kl 19. 

Ansøgning fra Vejrum FDF skal behandles på næste møde. 
 
 

 

 

Ørum, den  23 marts 2022. 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                           

 



                                                                                                                                                                                                          


