Menighedsrådsmøde i Vium, onsdag d. 21/10-2020 kl. 19.00 – kl. 20.30 i Vium Menighedshus
Tilstede: Sanne, Carina, Anne-Marie, Leif, Trine, Jørgen, Anker, Tove (referent)
Afbud: Ingen
Punkt
nr.
65

Information

Beslutning
Godkendt

67

Godkendelse og underskrift af referat
fra sidste møde 9/9-2020
Nyt fra regnskabsfører: Regnskab 2019,
endeligt budget 2021, kvartalsrapport
2020
Nyt fra præst

68

Nyt fra graver:

66

Det endelige budget underskrevet.
Ingen bemærkning til revisionen af regnskab 2019.
Kvartalsrapporten ser fornuftig ud.
Julegudstjenesterne holdes i Thorning Hallen, hvis
der ikke kommer nye begrænsninger.
Der laves video til Allehelgen og jul.
Hvis kirkerne lukkes ned igen bliver også lavet
video udsendelser.
Mange har det svært med den nedlukning.
Vedtægterne kom retur fra provstiet, der skulle
indskrives hvad der var ændret. Dette arbejde er
udført. Så vedtægter sendes til godkendelse igen.
Stubbe rodfræset.
Kastanjetræer, der skal laves en
sundhedsvurdering, inden der sendes til
kirkegårdskonsulenten.
Folder til pårørende ligger hos Jonna til
finpudsning.
Der har været service af Kalorifere
Elmåler er udskiftet.
Boksen til klokkeringen er blevet resat. Det er ikke
til at finde en manual til denne. Graver prøver at
udarbejde en.
Der er indkøbt et ny svær til hækklipper og
løvsuger.
Der er hentet priser på plæneklipper 4000,00 kr og
stangsav 2595kr. Begge dele indkøbes.
Graver og gravermedhjælper deltager den 3.
november i kursus for nyansatte, i Støvring.
Gelænder mellem den gamle og nye afdeling. Det
var Frederiks Smedes tilbud på 6000,00 kr. der var
den laveste. De skal lave det.
Messehagel er gået i stykker ved skulder, er sendt
til Selskabet for Kirkelig Kunst, de vil reparere det
for 9050,00 kr. De får opgaven.

Der er udarbejdet en telefonliste hvor der står
hvilke fagfolk der skal kontaktes til specialopgaver
vedrørende kirke og kirkegård.
Sicom lydanlægget har været til reparation på
garantien flere gang. Teleslyngen har ikke virket.
Det skulle virke nu.
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Henvendelse vedr. lukning af
mindelund, begrundelse for lukning,
hjemmel for lukning

70

Status og fremadrettet plan vedr.
regnskabsfører efter fælles
menighedsrådsmøde i pastoratet. Vi
skal sikre god overlevering fra
nuværende regnskabsfører og den/dem
der skal overtage opgaven
Opdatering vedr. valg

71

72
73

Indtrængning af vand gennem
tagvinduer i menighedshuset
Status vedr. koordinationsudvalg

74

Komne arrangementer i december

75

Evt.

Kirkebøssen har været brudt op, indeholdt ca. 60
kr. Kirkebøssen kommer ikke op at hænge igen.
Det nye menighedsråd tager op hvad der skal ske.
Vi har haft Silkeborg Museum til at gennemgå
stenene på kirkegården. Der er udpeget nogle som
er bevaringsværdige, disse sten forbliver placeret
på deres pladser.
På grund af at vi ikke kan sikre gravstenene
forsvarligt, risiko for at de kan vælte ned over
besøgende. Er det besluttet at den eksisterende
mindelund nedlægges.
Cristoffer fra Grathe, Ketty fra Thorning og Leif skal
have et møde med Silkeborg provsti
regnskabskontor om deres tilbud.

Biskoppen er ansøgt om dispensation til afvikling af
ekstraordinært udfyldningsvalg, da vi ikke efter 2
ordinære valg har kunnet danne et nyt
menighedsråd jf. Lov om valg til menighedsråd
Biskoppen er ansøgt om dispensation til 2-årig
funktionsperiode
Der er sat annonce i Kjellerup Tidende i denne uge.
Tætning af vinduer, arbejdet sættes i gang ca. uge
46
Det nye menighedsråd skal vælge 2 til
koordinationsudvalg. Arbejdsopgaver koncert,
gudstjenester og øvrige aktivitets planlægning
2.12. syng julen ind, kaffe i våbenhuset
1.1 kl. 16 nytår
Næste menighedsrådsmøde er allerede planlagt til
18/11 kl. 19
Medarbejdermøde på tværs af pastoratet bliver
19/11 kl. 17 i Vium. Medarbejdere og
kontaktpersoner deltager.

