Referat af menighedsrådsmøde i Vium d. 11.5. 2016
Deltagere kirkesyn:

Anne, Karsten, Susanne, Tove, Egon, Paul Erik, Per og Jens Kristian (ref.)

Deltagere menighedsrådsmøde: Susanne, Tove, Egon, Paul Erik, Anker og Jens Kristian (referent)
Afbud fra:

26.

Jørgen og Anne (menighedsrådsmødet).

Kirkesyn - herefter kort fejring af Karstens 50-års jubilæum som bygningskyndig. Stor tak for
de 50 år, du har tjent kirken og sognet på denne måde.
Jens Kristian sender kirkesynsrapporten ind til provstiudvalget inden for en måneds tid.
Kirken og kirkegården fremstår i fin og velplejet stand.
Disse tiltag iværksættes nu - tallet i parentes er anslåede udgifter med moms. Navnet i
parentesen indikerer, hvem, der sætter dette i værk:
A) Kirke
1) Alterbeklædning og skammelbetræk udskiftes (ca. 5000 kr., Paul Erik)
2) Lydanlæg efterses (Paul Erik)
3) Tagskæg på følgende bænke - S1, S4 og N8 - repareres og males (Karsten)
4) Understrygning af tegl i tårn (Paul Erik)
5) Vinduer syd og nord pudses ned, kittes og males udvendigt (10.000 kr., Karsten kitter,
Paul Erik bestiller maler)
6) Graverrum: To døre mod øst skiftes (20.000 kr. Karsten)
Opmærksomhedspunkt de kommende år:
Udkradsning af fuger og opfugning af kirkens østgavl.

B) Kirkegård
1) Diget vest for kirken repareres
2) Diget mod nord repareres
3) Der plantes nogle træer i plænen med urner i den vestlige del af kirkegården (4000 kr.,
Paul Erik)
4) Betontrappen mod vest brydes ned, og der etableres en trappe i granit som den øverste
(udgift til materialer 25.000 kr., Paul Erik og Per)

C) Menighedshuset
1) Fugerne på huset gås efter (Paul Erik og Per)
2) Dør mod syd slibes og males forneden (Paul Erik bestiller maler)
3) Gummifuger i samme dør skiftes (Karsten)

27.

Salme - punktet udgået

28.

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 8.4.
Referatet godkendt uden kommentarer.

29.

Budget
Vium Menighedsråd har på et møde d. 11.5. 2016 gennemgået og godkendt budgettet for
2017.
Kvartalsrapporten for januar kvartal blev fremlagt og gennemgået.

30.

Nyt fra:
a) præsten - intet nyt
b) graveren - intet nyt
c) valgte i menighedsrådet - sogneudflugten er på plads

31.

Kort evaluering af afholdte arrangementer:
a) fyraftensgudstjeneste med information til konfirmander d. 14.4. - ca. 100 stykker
deltagere, hyggeligt arrangement, ros til Jørgen for aftenen. Vi holder det som en
søndagsgudstjeneste næste gang.
b) spaghettigudstjeneste d. 21.4. - godt arrangement. Bør gentages. Næste gang bliver det
en pandekagegudstjeneste.
c) pilgrimsvandring d. 22.4. - der var en hel del til gudstjeneste.
d) konfirmation d. 1.5. - god dag. Vi følger op på lydanlægget.
e) fælles menighedsrådsmøde d. 27.4. - fællesudvalget til ansættelse af ny præst i HingeVinderslev - Tove melder sig til udvalget.

32.

Menighedsrådsvalg 2016 *
a) Skal vi søge om 2-årige valgperiode eller fortsætte med 4-årige?
Ja, vi søger om den to-årige model. Jens Kristian gør dette - og sætter en annonce i Kjellerup
Tidende 14 dage før informationsmødet og opstillingsmødet d. 13. september.
b) Valg af det tredje medlem til valgbestyrelsen og ny valgbestyrelsesformand
Tove nyt medlem, Jens Kristian fortsætter som formand
c) Informationsmøde d. 13. september og rekrutteringsprocessen

33.

Planlægning af kommende arrangementer og begivenheder
a) sommer/efterår
- 28.8. Konfirmandgudstjeneste
- 11.9. Høstgudstjeneste ved SPV - Susanne og Tove smører sandwich dagen før, Tove, Anne,
Egon og Jens Kristian er der på dagen. Vi spørger Anne om at dække bord og dække op.
- 13.9. Opstillingsmøde kl. 19.30

- 15.9. Pandekagegudstjeneste
- 1. søndag i advent - vi ser om vi kan rykke gospelgudstjenesten til kl. 19
- efterårskoncert med Maria Carmen Koppel, Caroline Henderson eller lignende i
oktober/november (Egon) - ikke i den uge, hvor vi har fælles menighedsrådsmøde
- julekoncert med Sing 4 fun, Flyndersøkoret eller lignende (Susanne)
b) vinter - vi prøver at få Holger Lissner herud (Egon)
c) kirkeblad (udkommer primo september, deadline 22. juli) - vi orienterer om den to-årige
valgperiode og valget (Jens Kristian skriver), koncerterne annonceres (Jens Kristian skriver),
pandekagegudstjeneste (Susanne),
34.

Kommende menighedsrådsmøder
Mandag d. 29.8., Paul Erik tager brød med

35.

Eventuelt
Tove undersøger, om der skal købes et nyt kamera til at tage billeder til kirkebladet.

*
a) http://www.menighedsraad.dk/aktuelle-temaer/menighedsraadsvalg-2016/to-aarige-valgperioder/
b) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152426

