
 

Menighedsrådsmøde 
Ørum, Viskum, Vejrum Sogne 
i konfirmandtstuen  

Dato: onsdag d 27. april kl 
19---- 2022 

Blad nr.  

Ordstyrer: Elsa Formandens initialer:  

Ref: Anne Louise Hellwing  Kaffe og kage:   

          Afbud: Ejgil Poulsen  

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsorden, at Mona Jensen indtræder i menighedsrådet 

tilføjes som punkt 2a. 

2. Samtykke fra MR til at Ejgil 

Poulsen’s udtræder af MR. 

Egil Poulsen har meddelt MR, at han ønsker at udtræde af personlige 

årsager. 

 

MR acceptere Ejgil Poulsen anmodning om at træde ud af MR. 

 

2a. Sammenstykke til at Mona Jensen 

indtræder. 

Mona Jensen indtræder i MR. 

3. Valg af ny formand Mona Jensen blev forslået og ønsker at stille op. 

Mona blev valgt med 11 stemmer. En stemte blank. 

4. Nyt fra sognepræsten Generalforsamling i kirkernes sociale arbejde. Søren er valgt som 

næstformand i forretningsudvalget. 

 

5. Nyt fra kassereren I kirkelig ligning bliver vi i 2023 tildelt 2,4 mio kr. Det er ca. 100.000 kr 

mere end i 2022.  

Budgetmøde hele menighedsrådet onsdag 11/5-2022 klokken 19:00 i 

konfirmandstuen. 

6. Nyt fra kirke/præstegårdsudvalget Elsa – Kimningen i Vejrum er gået i stykker. Der skal indhentes tilbud 

på udskiftning af styring. Elsa henter tilbud hjem, som kan sendes ind 

til provstiet, da der ikke afsat penge i budgettet til det. 

 

Der er kommet byggetilladelse til det nye graverhus fra Viborg 

kommune. 

 

Fredningsnævnet har givet tilladelse til den planlagte placering af 

graverhuset, men graverhuset skal være hvide med røde tegl. 

7. Orientering fra de 3 kirkeværger Viskum (Per Krathmann): Ved provstesynet blev der påtalt, at dele af 

kirken trænger til at blive malet. Malerarbejde på Viskum kirke vil 

koste ca. 19.000 kr. + moms.  

8. Ansøgning fra Vejrum FDF om  

tilskud til telt 

Vi bevilliger 2000 kr til Vejrum FDF til indkøb af et telt. 

9. Nyt fra aktivitetsudvalget Foredrag 7/4 – 37 mennesker deltog i foredrags aften. 

10/9 -2022 Menighedsudflugt til Mols bjerge. Der kommer et udførligt 

program i løbet af kort tid. 

8/10—2022 – Udflugt for menighedsrådet og medarbejdere med 

påhæng til Christiansfeld. 

16/6 – 2022. Sangaften i Nørreåhuset i Vejrumbro 

Der er planer om 1 sangaften og 2 koncerter i forbindelse med julen. 



10. Nyt fra økonomiudvalget 

a.) Drøftelse af udkast til 

opgavebeskrivelse/kommissorium 

for udvalgets arbejde 

b.) Ændringsforslag; 

Økonomiudvalget ønskes nedlagt 

Punkt a) 

Carsten og Søren fremlagde et forslag til kommissorium for 

økonomiudvalget. Udkastet blev drøftet. 

 

Punkt b) 

For nedlæggelse stemte: Kirsten Møller, Arndt Pedersen, Elsa 

Sundstrup, Kirsten Hansen, Vinja Pedersen, Anni Lange, Laila Hald 

Blank stemte: Anette Pedersen, Mona Jensen 

Mod nedlæggelse stemte: Carsten Poulsen, Bent Ole Frederiksen, 

Søren Christensen, Anne Louise F. Hellwing. 

 

Carsten ønsker følgende ført til referat. 

Carsten Dalsgaard Poulsen går imod nedlæggelsen af menighedsrådets 

Økonomiudvalg. Det vil svække menighedsrådets forberedelse, indsigt 

og indflydelse på budgetlægning og opfølgning på budgettets rammer. 

Desuden vil det svække kontinuiteten, stabiliteten og viden for 

kommende nye menighedsråd og kasserer. 

10. Nyt fra blad og gudstjenesteudvalg   Det næste kirkeblad har der været anden korrektur og er klar til at 

blive trykt.  

Deadline for næste blad til trykkeriet 14/7. Stof til bladet skal afleveres 

i slutningen af juni. 

 

 

11. Nyt fra personaleudvalget. 

 

1. Tøj til Anne-Sofie i forbindelse med kirketjeneste. 
Personaludvalget indstiller at hun køber mørkt tøj. Ifølge 
dette cirkulære. Menighedsrådet skal fastsætte en cirka 
købssum, som hun må købe tøj og sko for. 

 
Der må købes ind for 2500 – 3000 kr, hvis det ikke dækker snakker vi 
om det. 
 

2. Personaleudvalget indstiller at Mette må tage to kurser til 
efteråret. Ydermere indstilles det at personalet dækker ind 
for hinanden. 

 
Bevilliget af menighedsrådet. 
 

3. Personaleudvalget indstiller at en del af de kurser, som Anne-
Sofie skal have i forbindelse med kirketjeneruddannelsen 
tages i vintermåneder. Det betyder, at vi ansætter hende 
nogle uger i vintermånederne – nærmere herom til mødet. 

 
Menighedsrådet ansætter Anne-Sofie i de uger i vinterperioden, hvor 
hun deltager i kirketjeneruddannelsen. 
 

12. Evt/næste møde d 1 juni kl 19. Udviklingssamtale med provstiet. Mona, Kristen Møller, Arndt, Sonja 

og Søren hvis det er muligt deltager. Kirsten Møller finder ud af 

hvornår det passer bedst med vores deltager og provstiet.  

 

 



Ørum, den 27/4-2022 

_____________________________________________________________________________________________ 
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