Referat af menighedsradsmøde i Vium d. 10.3. 2016 kl. 19
Tilstede: Susanne, Tove, Anne, Egon, Poul Erik, Anker og Jens Kristian (referent)
Afbud: Jørgen
11.

Salme - Jeg er træt og går til ro

12.

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 21.1. - godkendt

13.

Regnskab
Regnskabet godkendt på menighedsrådsmødet afholdt torsdag d. 10.3. 2015.
Lønsedler skal ligge på Ankers skrivebord inden d. 3. i måneden for at de ansatte kan få løn
til tiden. Susanne kommunikerer dette ud.
Jonna får udbetalt for 10 timers arbejde i forbindelse med omlægningen af hjemmesiden.
Vi synes det er en god ide at Jonna tager på kursus - vi deler udgiften med Grathe og Thorning.

14.

Nyt fra
a) præsten - afbud pga. sygdom
b) graveren - vi ajourfører ikke vores folder lige nu.
c) valgte i menighedsrådet
Susanne:
- Vi vil gerne hyre Laila til at lave et par sangarrangementer for menigheden om året - Susanne gør dette
- Kr. Himmelfartsdag er det Signe, der synger
- Vi skal huske at fortælle Jørgen, at vi har telegrammer til konfirmationen (JK fortæller
det til Jørgen)
- Orglet - der kan muligvis sættes klapper ind i
orglet - alternativt kan der sættes et elektronisk orgel i - så det ikke behøver at blive
stemt - vi skal have nogen til at kigge på orglet - Poul Erik og Susanne arbejder videre på
dette.
- Susanne får en pris på et el-klaver
- Bededag kommer Elisabeth som organist
Tove:
- Vi skal have tjekket op på distributionen - tid
og levering til alle (også dem i yderdistrikterne) - Tove kontakter Jørgen Andersen
d) formanden - herunder nyt fra formandsmøde d. 29.2. og forslag fra
Jonna om folder mv. (bilag 2)
- Vi kommer med på en fælles gudstjenesteliste i Gl. Kjellerup Kommune for 1500 kr. pr.
år (+ moms).
- Jonna aflønnes 6 timer pr. uge af ligningsmidler - hun har behov for 7, hvorfor dette
hæves. Thorning søger ligningsmidler til dette, hvis ikke ønskes den 7. time ligeligt delt af
Grathe/Vium
- Fastansættelse af Britta - det tilslutter vi os.

15. Evaluering af afholdte arrangementer sidens sidst:
a) Menighedsmødet d. 3.2. - herunder drøftelsen af Skt. Hans
Vi holder fast i beslutningen om, at menighedsrådet ikke arrangerer
Skt. Hans.
b) Spaghettigudstjeneste d. 25.2. - der var meget få tilmeldte, - bl.a. pga.
mangel på PR. Ellers et godt arrangement, men en af evalueringerne
er, der skal mere til end det, vi har gjort hidindtil - dette tages op på
visionsmødet.
16. Kommende kirkelige arrangementer
a) 13.3. Evt. indsamling Folkekirkens Nødhjælp - der bliver sandsynligvis
ingen indsamling.
b) 20.3. Gospelgudstjeneste kl. 16 - Jørgen og Laila taler sammen
c) 24.3. Påskemiddag skærtorsdag 17.30 - er planlagt - der skal være
tilmelding. Egon sørger for vin og sodavand, Susanne og Tove for mad
og resten af drikkevarerne. Anne laver blomster.
PR - folder - JK spørger Jørgen, om han vil tage påskefolderne om de
lokale arrangementer med til næste gudstjeneste (gospelgudstjenesten).
d) 14.4. Fyraftensgudstjeneste + konfirmandinfo kl. 17 - let traktement,
Anne og Susanne tovholder - evt. Tove, Poul Erik stiller borde op
e) 21.4. Spaghettigudstjeneste kl. 17 m/ besøg af Tante Andante
JK printer 4 plakater ud. Menu: Frikadeller. Susanne tovholder.
f) 22.4. Pilgrimsvandring - er planlagt
g) 1.5. Konfirmation
h) 15.6. Sommerudflugt
i) Andre
17. Kommende menighedsrådsarrangementer
a) 8.4. Visionsmøde kl. 18 - mad, indhold, tovholdere - JK bestiller
mad.
b) 27.4. Fælles menighedsrådsmøde kl. 19 - bespisning, tovholder og
indhold (fælles arrangementer, gudstjenesteplanlægning,
struktur) (Jørgen/Jens Kristian)
c) 1.6.: Kirkesyn og menighedsrådsmøde kl. 18.15
d) Menighedsrådsvalg 2016 - ideer til valget
18. Eventuelt

