Menighedsrådsmøde - Vium onsdag d. 6/11-2019 kl. 19.15 – kl. 21.00 I Vium
Menighedshus
Tilstede:
Afbud: Anker
Punkt Dagsorden
nr.
72
Salme (Leif vælger)
73
Godkendelse og
underskrift referat
21.08.2019 samt
08.10.2019
74
Nyt fra regnskabsfører
75
Nyt fra præst
76
77

Nyt fra graver
Vedligeholdelsesopgaver
kirke og graverbygning

78

Container, affald

Information

Beslutning

Intet nyt

Tilbud på fugning af gavl i kirke
60.000 kr. – aftalt med murer at
han forsøger at nå dette i år
Overslag på maling af vinduer
udvendig kirke 7000-8000 kr.
pga. vejret afventes til år 2020
Tilbud 2 stk. porte monteret
26.000 kr. og vi skal selv sørge
for at de gamle porte bliver
taget ud, så hullerne er tomme
og klar til montage – tage tilbud
hjem næste år, da udgift både
til fugning af gavl + porte er for
stor en post i år 2019?
Containeren bag kirkemuren er
fyldt med blandet affald, plastik,
byggeaffald, organisk affald. Der
er ikke nogen regning på leje af
containeren, og således må den
tilhøre Vium Kirke. Vi skal have
fundet ud af om vi vil bruge
containeren, eller sælge den? Vi
har fået et tilbud på 8000-10000
kr., der omkring, men vi skal
selvfølgelig betale for at få den
tømt først.
Adgangsforholdene til
containeren er usikre aktuelt
Lige nu ligger der en stor
mængde grønt affald på den
gamle bund fra
møddingspladsen, det kunne
være en mulighed at få det
grabbet op og kørt på
genbrugsplads, og bruge
pladsen til grønt affald fremover
– få det skubbet sammen en

Information om graverens arbejde.
Hvis muren ikke komme i gang inden 1.
december skal det udskydes til næste år.
Portene skal også udskiftes. Udgifterne til
disse 2 ting fordeles over de næste 2 år.
Vinduer males i 2020

Vi får containeren tømt og dernæst solgt.
Der bliver fremadrettet sorteret affald på
kirkegården.
Grønt affald lægges på møddingspladsen.
Hækken foran pladsen bliver højere så
pladsen skjules.

79

Ringning

80

Kirkegårdsvedtægt

gang imellem og grabbet op en
gang om året?
Det fordrer at der opstilles
affaldsbeholdere på
kirkegården, nogle til grønt
affald, nogle til andet. Vi kan så
bruge affaldsbeholderne der
står i gårdspladsen til det
’andet’ affald.
Kranse kunne samles sammen
og der kunnes laves en
trailerfuld som efterbehov køres
på genbrugsplads
Dette er er oplæg til drøftelse
Der stilles spørgsmålstegn ved
det hensigtsmæssige i at graver
skal ringe manuelt den sidste
rigning inden en gudstjeneste.
Adgangsforholdene op ad
trappe og ud på loftet er
snævre/stejle. Desuden kan
graveren ikke både være i
kirken og tage imod
kirkegængere de sidste 7-10
minutter samtidig med hun skal
være i tårnet og ringe.
Der er automatisk ringning og
mulighed for at anvende dette
fra våbenhuset. Der er bedre
arbejdsforhold og graveren kan
være tilstede i kirkerummet,
indtil et par minutter før
ringning. Ved automatisk
ringning ringes der dog blot
med en klokke, ved manuel
ringning kan der med god kraft
ringes med 2 klokker. Det kunne
undersøges mulighed og pris for
at koble nr. 2 klokke på
automatisk ringning, hvis det er
det vi påtænker?
I forbindelse med gravervikars
gennemgang af Brandsoft
kirkegårdssystem har det vist sig
at der er ganske mange
gravsteder, hvor
gravstedaftalen er udløbet,
cirka 50 stk, og endnu ca. 10
udløber til årsskiftet 2019/2020.
Der er udsendt hjemfaldsbreve
til gravstedsejerne.
Aktuelle kirkegårdsvedtægt er
fra år 1993, og der er sket en
udvikling siden.
Aktuelt er der behov for at
menighedsrådet tager stilling til

Vi begynder at bruge automatisk ringning
til hver gudstjeneste.
På sigt vil vi få begge klokker tilsluttet.

Leif og Tove går laver et udkast til en ny
kirkegårdsvedtægt.

f.eks. opbevaring af gravsten i
mindelunden.
Der lægges op til at der
nedsættes et udvalg bestående
af 1-2 valgte
menighedsrådsmedlemmer
samt graveren, som sammen vil
lave et udkast til ændring og
nutids opdatering af
kirkegårdsvedtægten til
præsentation på næste
menighedsrådsmøde
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Punkt fra fællesmødet i
september i Thorning til
drøftelse vedr. ønske om
fælles højttaler anlæg i
pastoratet
Vejkirke
Kommende
arrangementer
Planlægning af de næste
menighedsrådsmøder

Eventuelt
Menighedsrådet skal
konstituere sig til det
komne kirkeår

Vi betaler en ¼ af lydanlægget.

Tilmeldes til næste år
5/12 Sanne indkøb
29/12 Tove indkøb
22/1 menighedsrådsmøde i Vium kl.
18.30
4/3 fællesmenighedsrådsmøde i Vium kl.
17.30
25/3menighedsrådsmøde i Vium kl. 18.30
Formand og kontaktperson Sanne
Børgesen
Næstformand Carina Hansen
Kirkeværge Leif Pedersen
Kasserer Anne-Marie Broe
Sekretær Tove Sjørslev
Alle beholder deres udvalgsposter

