Menighedsrådsmøde d. 29/8-2017
Deltager i kirkesyn: Sanne, Tove, Paul Erik, Per, Lars
Deltager i menighedsrådsmødet: Sanne, Carina, Paul Erik, Jørgen, Tove(referat)
Afbud fra: Anker, Diana og Anne-Marie
49. Kirkesyn
Synsforretning 29/8-17

















Itugået tagsten på vestside af våbenhus skiftes (Paul Erik inden 31/12-17)
Blyinddækning på vestside af våbenhus efterses for risiko for vandindtrægning inkl. Evt.
udfalden fuge (Paul Erik efterser for vandindtrængning og i givet fald kontakter han Lars
mhp. Rekvirering af vvs inden 31/12-17)
Kit faldet af vindue nordside, repareres (Paul Erik inden 31/12-17)
Tagskæg på bænke er repareret, mangler maling (Paul Erik rekvirerer maler inden 1/9-18
ca. 2500 kr.)
Gavl på bænk N3 males pga. afskalning (Paul Erik rekvirerer maler inden 1/9-18 ca. 500 kr)
Kapel kalkes indvendigt (Paul Erik, særlig kalk til kirkebygninger bestilles ved Jørgen
Brødløs ca. 400 kr. inden 31/12-17)
Dør til kapel afrenses for alger (Paul Erik inden 31/12-17)
Buske i nordsidigt dige fjernes, nyplantes med lav beplantning f.eks. spireabuske (Paul Erik
med hjælp fra gravermedhjælper inden 1/9-18 ca. 10.000 kr.)
Brostenskant langs sti ved trappe 2 lægges om, er ujævn, og der ønskes kant af brosten
som matcher med de nye trapper (Paul Erik og gravermedhjælper inden 1/9-18, ca. 5000
kr.)
Tagsten på nordside af graverhus efterses mht. vandindtrængning, og i givet fald udskiftes
tagsten (Paul Erik inden 31/12-17)
Rygningssten på sydside af graverhus er faldet af, ny sættes op (Paul Erik inden 31/12-17)
De 2 porte i sydsiden af graverhus males (Paul Erik aftaler med gravermedhjælper inden
1/9-18 ca. 500 kr.)
I menighedshuset: 2 hoveddøre mod vest males, den midterste terassedør mod øst males
(Paul Erik rekvirerer maler inden 1/9-18 ca. 8000 kr.)
Til højre for hoveddør i menighedshuse under tagskæg findes hul i muren, evt. tidligere rist
faldet af, risiko for redebygning el.lign. ny rist isættes (Paul Erik inden 31/12-17)
Menighedshuset hovedrengøres indvendigt (Paul Erik og gravermedhjælper inden 1/9-18)
Renovering af bed med nuværende frugtbuske i menighedshusets have. Frugtbuskene er
gamle, giver ikke bær længere. Frugtbuskene fjerne, og der plantes rød kornel, som er i
overskud fra kirkegården i stedet (Paul Erik og gravermedhjælper inden 1/9-18)

Efter hvert punkt står navn på den som er ansvarlig for igangsættelse inden skrevne dato samt evt. overslag
på pris.

50. Salme
51. Godkendelse af referat
52. Nyt fra præsten:
Der følges op på gudstjenestemængden. I henhold til de 3 gudstjenester i mdr.
Konfirmandundervisningen starter på torsdag
Næste uge kursus på Sjælland
d. 13. september starter minikonfirmander holdes sammen med Heidi og Sisle
Der skal laves noget i Vium præstegårds have til næste sommer, koncert og fællessang
muligvis i juni. Gerne med gæst udefra.
Jørgen kom med tanker om en cirkusdag for byens børn ca. 2- 9 år.
Jagtgudstjeneste den 11/11 kl 13 parole, jagt i skoven, efterfulgt af gudstjeneste og
spisning.
Der inviteres folk fra Levring og Hinge da det skal gå på skift mellem disse sogne.
Jørgen spørger Bente og Jøren Lysgaard Mikkelsen om de vil lave en ny pjece for Vium
kirke.
Uge 47 har præsten læseuge
Regnskabsfører:
Graver:
Graveren påtaler at der skal være flere gudstjenester.
Der skal holdes menighedsmøde inden året udgang evt. søndag den 29. oktober med en
let anretning efter gudstjenesten. Sanne spørger Diana.
Låsene i Menighuset skal kodes om/udskiftes og der anskaffes nye nøgler. Paul Erik
udfører det
Kontaktperson
I slutningen af november er der fælles personalemøde på tværs af de 3 sogne.
53. Fælles menighedsrådsmøde d. 12/9 - 17: vores holdninger til de foreløbige punkter
på dagsorden:
1) Fordelingsnøgle vedr. fællesudgifter – hvilken fordelingsnøgler gælder hvor?
Hvem betaler hvis Steen har en ekstra musiker med? Hvis lokalt angement betales
lokalt, ellers under fordelingsnøglen.
Følgende vedtog vi på menighedsrådsmødet den 21/2-17
Fordelingsnøgle Thorning, Grathe og Vium imellem er udregnet af kontaktpersonerne i
Thorning og Grathe med udgangspunkt i fordelingen af gudstjenester Thorning 4 stk.
pr. mdr., Grathe 2 stk. pr. mdr., Vium 3 stk. pr. mdr., og således 4/9 = 44,5 % til
Thorning, 2/9 = 22 % til Grathe, 3/9 = 33,5 %.
Der blev på
fællesmøde i Thorning 23/1-17 lagt op til at fordelingsnøglen skulle gælde alle fælles
udgifter de 3 sogne imellem.
Menighedsrådet i Vium finder fordelingens nøgle i orden mht. fordeling af organistens
løn.
I forhold til fælles arrangementer og andre fælles udgifter i øvrigt, finder vi, at antallet af
folkekirkemedlemmer i det enkelte sogn i højere grad skal inddrages i udregning af
fordelingsnøglen.

Desuden ønsker vi en definition af hvad et fælles arrangement er, og hvad der er fælles
udgifter. Vi må bringe dette på banen til næste fælles møde d. 12/9-17 i Grathe.
Jævnfør fordelingen af kirkeskatten i Silkeborg kommune også er på grundlag af
medlemmer i folkekirken.

2) Hvornår og om hvad kan man indgå aftaler på vegne af deres respektive
menighedsråd?
Hvilke udvalg kan tage hvilke beslutninger på egen hånd.
3) Fælles arrangementer – hvad er definitionen på disse, og omfatter det også
økonomi?
Fælles arrangementer udgifter skal fordeles efter folkekirkemedlemmer i sognene.
Arrangementer drøftes i alle menighedsråd og godkendes før det kan kaldes et
fællesarrangement.
4) Informationspkt. Tanker om børn- og ungdomsarbejdet. Jørgen

5) Indkøb af trykkemaskine, som kan printe plakater 60 x 90? Jørgen

Har vi nogle ønsker at der kommer på dagsorden?
Hvordan er status på byggeriet af menighedshuset i Thorning?
Hvordan er økonomien i det?

54. Køb af ny plæneklipper
Er købt
55. Kommende arrangementer
Høstgudstjeneste d. 3.september 10.30 Anne-Marie og Tove let frokost
Spaghettigudstjeneste d. 20. september 17.00 Pølser og brød, Tove
Lanternegudstjeneste d 1. november 17.00 Carina og ?? evt. Michael
Alle helgens gudtjeneste 5. november 16.00 suppe Tove
Jagtgudstjeneste d 11. november 16.15 vildtgryde kartoffelmos med tilbehør Tove
Risengrød d. 14. december 9.45 Troldhøj og 10.30 dagpleje Susanne Axelsen laver
risengrød. Carina informere Troldhøj og dagplejen
Kommende menighedsrådsmøder: 10. oktober kage Carina
Den 31. oktober kage Sanne OBS flyttet fra den 1. november
Den 28. november
56. Evt
Husk at sende referat til Jonna til brug på hjemmesiden
Coop kort skal ændres til Dianna eller Sanne. Sanne snakker med brugsen.

