Menighedsrådsmøde i Vium, onsdag d. 22/1-2020 kl. 18.30 – kl. 20.30 i Vium Menighedshus
Tilstede: Anker, Jørgen Løvstad, Trine, Carina, Sanne, Tove (referent)
Afbud: Leif, Anne-Marie
Punkt nr. Dagsorden
1
Salme
2
Godkendelse og
underskrift af referat
06.11.2019
3
Nyt fra regnskabsfører
4
Nyt fra præst

Information

5

Tilsyn af kirken, sognehuset,
udhuse- hvilket tidspunkt på
året

Nyt fra graver

Sende ud til debitor der får
årlig regning mht
prisændringer

Beslutning

Skærtorsdag bespisning her i
Vium, gudstjeneste kl. 17.00
dernæst spisning i
menighedshuset pris 75 kr.
Kirkesyn maj – juni

Der laves et opslag til
opslagstavlen i kirken, med at
der er kommet en prisændring.

Kommunen ang p-pladsen og
busskuret
I vedtægter: i forhold til
reservation af plads, betaling
i henhold til pasning inden
brug.

Skal med i vedtægterne

Hvordan forholder jeg mig i
forhold til de der har
reserveret en plads på det
ny, som ikke i forvejen har en
ægtefælle begravet.

Kommer i den nye vedtægt

Hvad gør vi med de
gravsteder vi er debitor for

Der kan ikke gøres noget.

Hvad gør jeg med de
gravsteder der er udløbet,
hvor Jonna ikke kan finde
pårørende og eller debitor er
død

Der sættes skilt på graven at
graveren skal kontaktes, efter et
år kan gravstedet nedlægges.
OBS vedtægter

Rep af kirkedøren og lys på
gårdspladsen samt nedføring
af klokkesystem i kirken af
loftet

Er lavet

6

Ringning

7

Modtagelse af orientering
om lokalplan og
kommuneplantillæg
vedrørende vindmøller og
solcelleanlæg ved
Marsvinlund, Silkeborg
kommune

J.L. har taget pris hjem på
tilkobling af nr. 2 klokke til
det automatiserede
ringesystem. Prisen er
omkring 25.000 kr.
Graver og medhjælper har
trukket reb fra klokke nr. 2
ned i kirkerummet og
således kan der ringe
manuelt, samtidig med det
automatiserede system
ringer med klokke 1. På
denne facon ringes der med
begge klokker, og der er
taget hensyn til
arbejdsmiljøet tillige.
Evaluering af arbejdsgangen
til beslutning af fremadrettet
arbejdsgang dd.
Kirkeværge har udarbejdet
indsigelse.

Vi fortsætter med ringning af
klokke 2 fra kirkerummet, med
automatik på klokke 1.

Til Ikast-Brande Provsti
Vium menighedsråd har nu
gennemset lokalplan 24-003 og
den tilhørende
miljøkonsekvensrapport.
Menighedsrådet vil gerne gøre
opmærksom på følgende fejl i
miljøkonsekvensrapporten:
Der er anvendt forældede fotos i
forbindelse med visualiseringen,
side 122 og side 123. Den
ejendom der ses i venstre side
af billederne blev fjernet i 2017.
Det betyder, at der fra Vium
kirkegård vil være frit udsyn til
møllerne og dermed vil møllerne
have en betydelig indflydelse på
hvordan landskabet opleves ved
Vium kirkegård.
Vium menighedsråd vil derfor
foreslå, at der anvendes aktuelle
fotos for derved at belyse
møllernes reelle landskabelige
påvirkning.
På Vium menighedsråds vegne
Leif Pedersen
Kirkeværge

8

Økonomimøder med
menighedsråd i Silkeborgdelen af provstiet

Afvikles 20. februar kl. 19.00
i Sognehuset i Thorning

Så mange som muligt fra
menighedsrådet deltager. Der
meldes fra til Sanne hvis man
ikke kan deltage

9

Valg til menighedsrådet

10

Budgetønsker 2021-2023

11

Stendige ved
præstegårdshaven,
kirkeværgen har undersøgt
dette

Der er valg til
menighedsrådsvalg i 2020.
12. maj skal der været et
offentligt orienteringsmøde i
alle sogne. De nye
menighedsrådsmedlemmer
vælges 15. september og
tiltræder 1. søndag i advent.
Der er oprettet kurser for
valgbestyrelser

Situationen er den, at der
begynder at falde sten ud af
stendiget. Dette skyldes at de
træer, der står på toppen af
diget og inden i haven er
blevet så store, at deres
rødder skubber til stendiget
med den følge, at sten falder
ud på grusarealet.
Der er to muligehder for at
gøre noget ved problemet.
1. Man kan sætte diget om.
D.v.s. tage stenene ned og
sætte diget op igen. Dette er
en meget bekostelig affære
og det vil kræve en
planlægning af økonomien.
Vi skal have nogle tilbud ind
for at se hvor meget det
koster samt finde ud af
hvornår arbejdet kan
udføres.
Skal diget sættes om, vil det
kræve, at der udføres en del
jordarbejde herunder fjernes
rødder m.v. hvilket vil
betyde, at nogle af træerne
skal fjernes.
2. En anden og billigere
løsning vil være at fjerne
stenene, fælde de fleste at
træerne, etablere en jævn
skråning ind mod haven og
beplante skråningen med
buske. Denne løsning vil
indebære, at
vedligeholdelsen af arealet
vil være betydeligt lettere
ligesom de
arbejdsmiljømæssige forhold
for personalet vil blive
tilgodeset. Ligeledes vil

Tove, Leif og Sanne er tilmeldt
kursus 30.01.2020
Der skal overvejes om den
enkelte ønsker genvalg til næste
periode.

Nedrivningen af diget til
præstegårdshaven og
beplantning af nyt læ
beplantning. Jævnfør punkt 11.
forslag 2
Trine undersøger priser
vedrørende omkostninger.
Der sendes et buget ønske
inden 1. marts

vedligeholdelsen af
grusarealet blive enklere,
idet der ikke vil være så
mange døde grene og blade,
der skal fjernes.
Jeg har undersøgt stendigets
status. Det er ikke fredet i
henhold til
Naturbeskyttelsesloven,
hvilket betyder, at man kan
fjerne det uden tilladelse.
Jeg har forgæves forsøgt at
få fat i provstiet for at finde
ud af, om præstegårdshaven
er underlagt nogle
bestemmelser, der gør, at vi
som menighedsråd skla
ansøge om ændringer af den
eksisterende tilstand.
Jeg har søgt i arkivet under
Vium kirke og ikke fundet
noget, der omtaler
præstegården og driften
heraf.
Videre plan?
12

Parkeringspladsen foran
præstegårdshaven, er det
menighedsrådet eller
kommune som principielt
står for vedligeholdelse

Som det fremgår af
nedenstående kort så er der
2 matrikler uden for
præstegårdshaven, nemlig 5g
og 43 c.

Der er netop kørt grus på også
parkeringsarealet, og det er
fortsat menighedsrådets ansvar
at vedligeholde arealet???

Der kan måske søges
kommunen og tilskud til
vedligehold af matr. nr 43c

Matrikel 5g,
parkeringsarealet tilhører
menighedsrådet, mens matr.
nr. 43c er offentlig, hvilket vil
sige, at det er kommunen,
der administrerer arealet.
Arealet kan tilskødes
menighedsrådet.

13

Vedtægt for kirkegården

14

Evaluering af julekoncert
dec 19 i Vium samt TVgudstjeneste-arrangement
20/1-20

Status indtil videre v. Tove,
Leif (afbud), Trine

De nye vedtægter skal
præsenteres på næste møde.
Begge arrangementer var gode
oplevelser, desværre
økonomitunge

15

Punkter til fælles
menighedsrådsmøde 3/32020

Økonomi omkring kirkemusiker
og kirkemedarbejder,
og samarbejdsaftale omkring
samme

16

Kommende
arrangementer

17

Næste møde

18

Evt.

Familiegudstjeneste den 5.3:
Carina og Anne-Marie
Skærtorsdag: Tove og Sanne
Vibeke spørges om
dekorationer.
29.4 konfi information: Sanne +
12.5. orienteringsmøde: alle
7.6 koncert spirekoret:
Fællesmøde 4/3 i Vium kl. 17.30
Menighedsrådsmøde i Vium
25/3 kl. 18.30
Morten Nielsen fortalte om en
sangeftermiddag han havde
være med til hvor Ole Jørgensen
underholdt, det koster 8000
med pianist
Med gospelkor 10 000 kr.
Gospel D’Light
Disse forslag sendes videre til
koncertudvalget.

Til kirkebladet: der sker en ændring i priser på planterne. Trine Ringning Trine
Påskebespisning, udflugt
Familie gudstjeneste skriv til Mikael
Orienteringsmøde. 19,00

