Menighedsrådsmøde i Vium, torsdag d. 4. juni kl. 18.30 – 21.00 i Vium Menighedshus
Tilstede: Jørgen Løvstad, Anker Tang, Anne-Marie, Leif, Carina, Sanne, Tove (referent)
Afbud: Trine
Punkt
nr.
25

Dagsorden

Information

27

Godkendelse og underskrift
af referat fra 22.04.20202
Nyt fra regnskabsfører
Gennemgang, drøftelse og
godkendelse af Årsbudget
2021
Nyt fra præst

28

Nyt fra graver

26
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Beslutninger som har en
økonomisk betydning

Beslutning

Budget er godkendt.

Nogle underlige måneder.
Der lavet videoer som er delt
via YouTube. Gudstjenester,
fællessang ved Lene og Sidse
sang, ord og toner til natten.
Jørgen har lagt dagens skriftord
ud hver dag.
Der er holdt begravelse i
præstegårdshaven.
Præsten er flyttet ind i det nye
hus i Thorning, et hus der
fungerer godt.
Et enigt menighedsråd vedtager
at der må bruges saft eller
lignende.
Det er i orden at bruge soklerne
til dette brug.

Brug af druesaft, kort
holdbarhed evt. rød
saft
Bruge sokkel sten som
bænke på kirkegården
på sigt
Materiale: Nyt svær til Det er i orden.
stangklipper, lille
løvsuger Mikita der
passer til batteri
(anslået koster disse 2
ting 5000 kr)
Fremtidigt behov: mini Indsendes som fremtidigt
ønske.
maskine til kirkegård
(anslået 120.000 kr)
Løvriver
Ved behov for ekstra løntimer,
eller indkøb af div. Vil
menighedsrådet gerne
informeres med mulighed for
drøftelse på forhånd og ikke
bagkant.

30

Gennemgang af oplæg på
vedtægt for kirkegården

Vedhæftet oplæg gennemgås
og drøftes

31

Orientering fra Leif vedr.
gravstedsminderegistrering
Fordeling af fælles udgifter
sognene imellem

Vedhæftet oplæg gennemgås
og drøftes

32
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Valg til
koordinationsudvalg

34
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Planlægge syn
Regnskabsføring fra næste
valgperiode

36

Planlægge
orienteringsmøde 10/6 kl.
19.00

37

Besked fra IT-kontoret: Det
er nu tid til, at I skal
foretage den årlige
genudpegning
(genautorisering) af de

Beslutning fra fælles
menighedsrådsmøde marts:
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. Første møde
august, Lene indkalder
Dato i august
Vedhæftet referat gennemgås
og drøftes

I bør på et
menighedsrådsmøde træffe
en beslutning om, hvem der
på vegne af menighedsrådet
bemyndiges til at foretage

Enkelte rettelser. Gennemgås
på senere møde inden den
sendes til godkendelse.
Registreringen kommer til at
forgå i uge 29.
Menighedsrådet er enige om
oplægget og godkender det
som der.
Anne-Marie og Carina påtager
sig opgaven.

Onsdag den 19. august kl. 17.00
Referatet er gennemgået, og
menighedsrådet er enige om at
det er en god løsning med en
fælles regnskabsføring for
Gammel Kjellerup
Sanne fortæller om hvad der er
sket i den seneste periode.
Leif tager om den nye valg
system.
Carina og Anne-Marie dækker
bord laver kaffe.
Tove bager kage.
Der bliver produceret nogle
videospots som skal lægges ud
på Vium-Hvam siden sidst i
august.
Sanne sørger for
genautorisering. Alle beholder
deres nuværende adgange og
rettigheder til systemer i
Kirkenettet

personer, som har adgang
og rettigheder til itsystemer, herunder FLØS,
dataarkiv m.fl., hvor der
kan behandles
personoplysninger.
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Komme arrangementer
Næste møde

40
41

Evt.
Personale

genautoriseringen. Dette skal
besluttes, da indlogning til
genautoriseringen sker som
individuel bruger og ikke som
et samlet menighedsråd.
Beslutning om den
bemyndigede bør
dokumenteres skriftligt.
Ingen pga. covid-19
19. august kl. 19.00 efter
kirkesyn
9. september kl. 19.00

Graver deltidssygemeldt
Kirkesanger har opsagt sin
stilling grundet sygdom i
familien

Intet
På sigt stiler vi mod at have
fælles kirkesanger og afløsning i
hele pastoratet.
Derefter henlægges resten til et
lukket punkt.

