Fælles menighedsrådsmøde i Vium torsdag d. 1.02.2018
Afbud fra: Dianna (Vium), Annemarie (Vium)

Dagsorden
1. Salme
2. Godkendelse af referat fra
12.09.2017

Referat
Anmodning om at godkendelsen af referatet
bliver ordnet hurtigere efter mødet i stedet for
at
Forslag: Man gennemgår referatet på det
efterfølgende møde i de enkelte menighedsråd.
Derefter skal de tre formænd underskrive referatet
og sende det til Jonna. Vedtaget
Referat gemmes i hovedsorgnet og samtidig i de
enkelte sogne.

3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af liturgibøger til
gudstjenesten i pastoratet. JL

Godkendt
Anmodning fra Jørgen om at bruge andre
bønnebøger med et mere nutidigt sprog.
- Tillæg til Alterbogen
- Kollekter og bønner
Godkendt

5. Sognemedhjælper. JL
6. Opfordring til øget samarbejde
mellem de 3 kirkers gravere. JA
7. Opkrævning 1 x årligt på alle
fællesudgifter efter
fordelingsnøglen, undtaget
lønninger, som skal betales hvert
kvartal. EL

8. Provstiet har godkendt ansøgning
på 200.000 kr mere til nyt
sognehus. EL

Opfordring til at tage en sognemedhjælperløn
med i budgettet i 2019. 20-25% stilling.
Graverne hjælper hinanden, men fortsat en
graver ved hver kirke.
Godkendt
Forslag:
For at spare på regnskabsudgifter foreslås det, at
man får gjort regnskab op et til to gange om året,
for at kunne fordele fællesudgifterne.
Aftale:
Kasserer for hvert menighedsråd holder styr på de
udgifter, man har frem til udløbet af den
regnskabsaftale man har nu. Man vil forsøge at
finde en anden ordning.

EL orienterede om udviklingen.
Herberget lukker den 31.8. 2018
Herberget tømmes de første 14 dag i sep.
Første spadestik d. 1.10.2018
Gunnar Back Niels der har hovedentreprisen
Byggemøder hver tredje uge.
Færdig den 1.04.2019

9. Godkendelse af vedtægter for
præstegårdsudvalg. JA

Forslag om at vedtægterne for
præstegårdsudvalget udvides med et tillæg
omkring udlejning af herberget og forpligtelser
omkring sognehuset.
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Vedtægterne er godkendt: Se bilag 1

10. Prioritering af renovering af
præstegården. JA

Forslag fra byggesagkyndig fro Ikast-Brande
provsti. Fugtproblemer
Det skal sendes i udbud
Forslag om at omfangsdræn laves først, så man
ændre på rækkefølgen.
Der søges penge ved provstiet til hele
renoveringen.
Se bilag 2

11. Sommerudflugt med MR og ansatte
den 6.6. JL
12. Koncert/billetter til Ann-Mette Elten.
EA

Turen går til Ådalen retrætecenter 12 km vest
for Randers.
Afgang ca. kl. 16.15 - hjem ca. 22.00.

En orientering om, hvordan det går med salget
af billetter. Koncert d. 4.03.2018 kl. 16.00 17.30.
Klezmerduo koncert i Vium den 17.04 2018
Forslag om at alle menighedsrådsmedlemmer kan
komme med til koncerter gratis. Det overvejes på
de enkelte menighedsråd. Hvis der ikke er enighed
i der respektive råd, så skal det tages op på næste
fællesmøde.

13.
evt.

Fastelavnsarrangement i fællesskab mellem
kirke og borgerforening i Thorning søndag den

11/2 13.30.
Thorning kommer med dato for næste møde.

