Fælles menighedsrådsmøde for Thorning – Grathe -Vium pastorat
onsdag d. 4. marts 2020 kl. 17.30 i Menighedshuset i Vium
Tilstede: Mikael Kongensholm, Annie Pedersen, Torben Pedersen, Jørgen Andersen, Ellen Andersen, Linda
Lyngsøe, Sten Langdahl, Margit Sørensen, Inger Michelsen, Tove Sjørslev, Anne-Marie Broe, Sanne
Børgesen
Afbud: Ketty Nielsen, Ruth Jespersen, Carina Hansen, Jørgen Løvstad, Christoffer Thomsen, Leif Pedersen,
Referent: Tove Sjørslev
Punkt. Nr.
1
2
3

4

5

Dagsorden
Velkommen og fælles sang
Godkendelse af dagsorden
Fælles arrangementer. Hvilke arrangementer er
fælles arrangementer? Hvordan fordeles opgaverne?
(KN/AP)
Er den gennemførte TV-gudstjeneste f.eks. et fælles
arrangement (Vium)
Fælles udgifter – håndtering og fordeling. Det
handler også om at vi skal have ajourført vores
gældende aftale (Grathe)

Beslutningsreferat

Aktivitetsudvalg/koncertudvalg/gudstjenesteudvalg.
Lige nu 3 udvalg, giver det mening at lægge nogle
eller alle sammen? (Vium)

Sammenfatningen af punkt 3 og 5.
Der skal oprettes et
koordinationsudvalg, som skal
varetage langtidsplaner for
aktiviteter, koncerter og
gudstjenester. Det praktiske
omkring aktivitet skal foregå lokalt.
Der skal vælges 2 fra hver
menighedsråd som skal sidde i
udvalget (der meldes til Lene hvem
det er). Jørgen og Lene skal være
med i udvalget. Udvalget skal
komme med et oplæg om hvilke
arrangementer som er
fællesmøder og fordelingen af
økonomien.
Udvalget skal mødes i april og Lene
indkalder.

Godkendt
Se punkt 5

Udgifterne til TV-gudstjenesten
deles i 3 lige store dele.
Inger skriver et nyt udkast til
fordelingerne. Som godkendes af
menighedsrådene.
Hvert enkelt menighedsråd samler
de udgifter, der skal fordeles efter
de 2 fordelingsnøglerne, og sender
opkrævning til de 2 andre
menighedsråd en gang i kvartalet.

6

7

Vedtægt for samarbejde om kirkemusiker/organist
med kirke- og kulturmedarbejder opgaver mellem
henholdsvis Thorning, Vium og Grathe
Menighedsråd. Vedhæftet som bilag.
Drøftelse ønskes samt stillings tagen til om forslaget
kan godkendes? (IM/SB)
Regnskabsføring fremover. Kan vi spare ved at
samarbejde? Vil vi? (Grathe)

8

Kalkning af kirkerne – kan vi spare ved at
samarbejde, og vil vi? (Grathe)

9

Drøftelse af menighedsrådenes fremtid. Er det ved
at være tid til et fælles pastorat menighedsråd? Eller
2 menighedsråd? (Thorning)

10

Thorning er den 1. demensvenlige by i en
demensvenlig kommune. Skal vi synliggøre, at vi er
demensvenlige i rådene og med vores aktiviteter?
(Thorning, LL)

11
12

Planlægning af næste møde
Evt.

Godkendt med enkelte rettelser.

Alle 3 menighedsråd er
interesseret i en fælles
regnskabsfører. Provstiet arbejder
på regnskabsfører for Gl Kjellerup
kommune. Vi afventer deres
udspil.
Alle bruger samme murer til
kalkning. Vium og Thorning har
taget tilbud hjem tidligere og
Brødløs var klart den billigste.
Ingen grund til mere samarbejde.
Thorning er klar til et fællesråd.
Grathe overvejer det.
Vium overvejer det.
Drøftes videre i de enkelte råd.
Jørgen Løvstad bakker op om at vi
også skal være beviste om
demensen.
LL redegjorde for at Thornings
deltagelse i demensvenlig by.
Thorning 6. oktober kl. 17.30
Lene orienterede om
babysalmesang, kor 15 børn med
på gospelkids.
Korets løn skal fordeles.

