Dagsorden og referat fra Fælles Menighedsrådsmøde
torsdag den 7. februar 2019
kl. 19 i Menighedshuset Vium
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Ellen Andersen, Vibeke Futtrup Pedersen, Torben Pedersen,
Ketty Nielsen, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Inger Michelsen, Margit Sørensen, Sanne Børgesen, Leif
Pedersen, Jørgen Løvstad, Michael Holst Kongensholm. Afbud fra: Diana Jensen, Anne Marie Broe, Tove
Sjørslev, Christoffer Thomsen.
Dagsorden:
1
Sang – ”Det er hvidt herude”
2.
Godkendelse af dagsorden AP. Godkendt
3.
Status på ansættelsen af vores nye fælles kirkemusiker a) fordelingsnøgler b)
arbejdsbeskrivelse) JA: Lene Tind Ahrenfeldt starter 1. marts 2019. Kontaktpersonerne i de 3
menighedsråd kommer med oplæg til fordelingsnøgle + arbejdsbeskrivelse.
4.
Status på sognehuset VP: Byggeriet følger tidsplanen. Køkkenerne i sognehus og herberg
er opgraderet med stålbordplader. Skabe til præstekontoret tages fra midlerne afsat til
uforudsete udgifter. Vi skal tage stilling til valg af lamper og hårde hvidevarer. Vibeke sender
link og undersøger, om vi kan vente med at komme med et bud til den 20.2.
Der skal laves en låseplan. Jørgen Andersen melder tilbage til Henning med, hvem der skal
have nøgle. Lene Tind udnævnes til koordinator for låseplanen.
Herberget er givet tilladelse til at tage, hvad de kan bruge af det resterende indbo i tidligere
præstebolig.
5.
Status på præstegården VP: Der er sendt tegning + kontrakt til provstiet lige før jul, der er
godkendt 16.1.2019. Byggeriet forventes færdig afsluttet februar 2020. Der skal være møde uge
8. Der kan først startes op på at indhente byggetilladelse efter mødet.
Belært af erfaringer fra sognehusbyggeriet, er der flere punkter, der skal tilføjes
byggekontrakten: Der må ikke komme ekstra regninger på geologiske jordprøver. De 3
menighedsråd skal ikke afholde udgifter til byggestrøm, efterladt byggemateriale skal være på
håndværkernes eget ansvar.
6.
Hvordan håndterer vi oplysninger, så vi ikke strider imod person dataordningen VP: Fælles
mail på kirkenettet er sikker og skal anvendes til korrespondance indeholdende
personoplysninger.
7.
Procedure for fakturering indbyrdes mellem de 3 menighedsråd VP/IM: Der laves en løbende
fordeling.
8.
Status på vores fælles præstesekretær AP: Kontrakten er fornyet. Fornys næste gang maj
2020.
9.
Dato for møde i det fælles koncertudvalg KN: 4.3. 2019 kl. 16.30 i konfirmandstuen i
Thorning. Deltagere: Lene Tind, Margit Sørensen, Inger Michelsen, Tove Sjørslev, Sanne
Børgesen , Jørgen Andersen, Ketty Nielsen. Løvstad inviterer Lene. Udvalget overvejer
udendørs koncertindslag til indvielsesfest af sognehus 4.5.2019

10. Betaling for rådsmedlemmer til diverse arrangementer med opkrævning: Forslag om at
menighedsrådet der inviterer og arrangerer får gratis adgang, de øvrige betaler som andre. AP:
Besluttet: Alle rådsmedlemmer betaler fremover.
11. Orientering om kontrakten mellem Sognehus og Herberg. EA Ellen gennemgik
lejekontrakten, der skal være på plads i 2019. Fondsmidler er givet for 50 år frem. Hvis
Herberget på et tidspunkt ikke har en bestyrelse, overtager menighedsrådene herberget og det
er det til enhver tid siddende menighedsråd, der afgør, om de vil køre herberget videre, indtil
der er fundet ny bestyrelse. Kontrakten skal verificeres af advokat.
12.

Nyt fra præsten: Der samarbejdes med museumsinspektør om ”24 timer på Hærvejen”,

som giver skoleklasser mulighed for at se kirke, museum, ”E´Thorning hus” m.m. Der er plads
til 24 personer i Herberget.

Løvstad orienterede om fælles idemøde torsdag den 21.2. kl. 19.00 i Thorning hallen og
opfordrede rådsmedlemmerne til at deltage. Løvstad giver svar til initiativtagerne 8.2.
Løvstad har sendt forslag til forbedring af tilsyn af præstegårde, med henblik på at undgå
angreb af skimmelsvamp fremover. Forslaget er sendt til Kirkeministeriet, Landsforeningen af
Menighedsråd og Præsteforeningen.
Det drøftedes, hvordan de 3 menighedsråd kan støtte op. Der var forslag om at stille større
krav til provstesyn, indsamle historier til pressen, da det tilsyneladende er og har været et
problem i flere præstegårde. Alt andet skal forsøges, før vi går til pressen.
Løvstad oplyste, at han har undervist 4 dage i Formidling på Oase Højskolen.
Løvstad, Vibeke og Sten søger fonde om midler til indvielsen af ny sognehus

Vi holder ½ time i hvert Menighedsråd, hvor vi kan få afklaret eventuelle emner. Dette punkt
udgik, da der ikke var noget uafklaret.
13. Eventuelt: Michael Holst Kongensholm holder forældreorlov i ugerne 30-42.
Fælles udflugt planlægges til tirsdag den 18.6.2019 kl. 16.30.
14. Næste møde og hvis tur.: Torsdag den 12.9.2019 kl. 17.30 i det ny sognehus i Thorning.
Grathe indkalder. Der indkøbes sandwich og vand.
Ref. KN

