Fælles menighedsrådsmøde Thorning-Grathe-Vium, 12.09.2019

Fællesmenighedsrådsmøde torsdag d. 12. september 2019 kl. 17.30
I Sognehuset, Thorning
Bilag:

Retningslinjer for brug af sognehuset Thorning
Reglement for udlån af sognehuset i Thorning

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Babysalmesang i Vium. Hvornår påtænkes opstart på dette? (SB)

3.

Udflugt for ansatte og menighedsrådene. Skal der planlægges en sådan næste år? (SB)

4.

Drøftelse og godkendelse af retningslinjer for brug af sognehuset. Se vedhæftede. (AP)

5.

Drøftelse og vedtagelse af aftale omkring betaling/afregning ved organistafløsning. (IM)
Der ønskes en ensartet betaling og afregning af afløsere uanset, hvem og hver der afløses.

6.

Drøftelse og vedtagelse omkring Koda - kan vi have en fælles aftale for pastoratet? (IM)
Grathe har ikke en fast aftale, da det ikke kan svare sig. Hvordan er det i de andre
menighedsråd? Skal vi lave en fælles aftale med Koda i pastoratet?

7.

Drøftelse og godkendelse af evt. anskaffelse af fælles lydanlæg til udendørs brug. (SL)
På aftenen vil vi have et forslag til anlæg fra Lene klar, samt et overslag over prisen, som vi
kan diskutere. Emner vi skal vende er også: hvem skal stille et evt. anlæg op samt styre det?

8.

Drøftelse og evt. beslutning omkring fælles aktivitetsudvalg/koncertudvalg. (SL)

9.

Drøftelse af indkommet forslag om fælles mini-kirkedage i pastoratet. (JL)

10.

Eventuelt - herunder information og aftale om kommende mødedatoer.

.
På Grathe Menighedsråds vegne
Gråmose, den 3. september 2019
Sten Langdahl

Referat: Inger Michelsen
Deltagere:
Thorning: Annie K. Pedersen, Jørgen N. Andersen, Ellen Andersen, Vibeke Futterup Pedersen,
Torben Pedersen, Ketty H. Nielsen.
Grathe: Sten Langdahl, Margit Sørensen, Ruth Jespersen, Inger Michelsen
Vium: Sanne Børgesen, Tove Sjørslev, Anne-Marie Broe.
Lene Tind Ahrenfeldt
Afbud fra Jørgen Løvstad.
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Fælles menighedsrådsmøde Thorning-Grathe-Vium, 12.09.2019
Ad 1: Dagsorden godkendt.
Ad 2: Der er opstart af babysalmesang i Vium til januar.
Forslag fra Lene om, at det lejlighedsvis finder sted i Thorning, fordi der er flere børn i her.
Konklusion: Det slås op, så det fremgår, at det foregår i Vium og lejlighedsvis i Thorning.
Ad 3: Der er enighed om en fælles udflugt/studietur for menighedsrødder og ansatte, alle med
ægtefælle. Tidspunkt fastsat til onsdag den 17. juni 2020 kl. ca. 17.00. Indhold kommer
senere.
Ad 4: - Retningslinjer for brug af sognehuset godkendtes (se bilag).
- Foreløbigt reglement for udlån af sognehuset godkendtes (se bilag). Der skal udfærdiges
samarbejdsaftaler mellem Sognehuset og hhv. Forsamlingshuset og Herberget.
Ad 5: Betaling/afregning ved organistafløsning sker fremover altid via Thorning, hvorefter
udgifterne fordeles efter fordelingsnøglen.
Ad 6: Ang. Koda: Inger oplyser, at en fælles aftale for pastoratet ikke er mulig iflg. Koda.
Konklusion: Grathe laver selv en fast aftale med Koda.
Ad 7: Ang. lydanlæg til fælles brug: Lene havde indhentet to tilbud og anbefalede klart det
dyreste, både af hensyn til lydkvalitet og fremtidig styring af anlægget (det drejer sig om ca.
23.500).
Beslutning: Vi afventer - og diskuterer det i de enkelte råd.
Ad 8: Der er interesse for fælles koordinationsudvalg omkring
- Gudstjenesteplanlægning
- Koncerter
- Andre aktiviteter
Konklusion: Grathe + Jørgen Løvstad + Lene T. Ahrenfeldt laver et oplæg.
Ad 9: Vedr. forslag om mini-kirkedage: Forslaget drøftet - ingen konklusion.
Ad 10: - Jørgen Løvstad har meddelt, at biskoppen for Viborg Stift har besluttet at følge hans
forslag om undersøgelse af ældre præstegårde (vedr. skimmelsvamp) ved fremtidige
præsteskifter i Viborg Stift.
- Lene efterlyser spil til brug i sognehuset (spirekoret).
- Der er rejsegilde på den nye præstebolig fredag den 4. oktober kl. 11.30.
- Næste møde aftalt til onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.30 i Vium. Vium indkalder.
I pausen var der et dejligt indslag fra Lene, der fortalte om arbejdet med hhv. børnekoret og
spirekoret. Der er i øjeblikket 38 aktive børn tilsammen i de to kor. Tak til Lene for en god
orientering.
Underskrifter:
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