Referat af menighedsrådsmøde i Vium d. 13.10. 2016
Tilstede: Anker, Jørgen, Susanne, Tove, Anne, Poul Erik og Jens Kristian (referent)
Afbud: Egon

46.
47.

Salme
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 29.8.
Godkendt uden kommentarer.

48.

Økonomi
a) Godkendelse af revisionsrapport
-

Vium Menighedsråd har på dagens møde behandlet revisionsprotokollatet med følgende
bemærkninger: Vium Menighedsråd tager de af revisionens fremkomne bemærkninger
til efterretning og foretager de nødvendige korrektioner.

-

Når der indhentes tre tilbud ved større anlægsarbejder skal vi fremadrettet være opmærksomme på at gemme alle tilbuddene, så revisionen kan se, at vi har overholdt vores forpligtelse i forhold til at indhente tilbud ved større arbejder.

b) Godkendelse af endelig budget for 2017 - budgettet godkendt
c) Kvartalsrapport blev gennemgået.
d) Valg af ny regnskabsfører

- ---

Punktet udgår, da Anker har valgt at fortsætte som regnskabsfører.

49.

Nyt fra
a) præsten
-

Menighedsrådet bakker op om, at Jørgen bruger andre kollektbøger end den danske alterbog for at få et mere nutidigt sprog ind i gudstjenesten.

-

Jørgen starter op med babysalmesangs-aktiviteter for forældrene.

-

Minikonfirmander skal på besøg i Vium d. 20.11. - og Jørgen giver dem en lille gave. Det
går rigtig godt med samarbejdet med Heidi og Sidsel.

b) graveren
-

Loftet i stuen lydisoleres, Karsten udfører det. Han har givet tilbud på det til 26.000 kr.
incl. moms.

-

Lydanlægget fornyes, vi har fået ét tilbud, Susanne skaffer nye tilbud, og menighedsrådet
bemyndiger Susanne til at træffe den endelige beslutning omkring dette.

-

Vi skifter ikke gasfyret i menighedshuset nu, men lader det køre så længe som muligt.

-

Poul Erik tager en, der skal i 120 timers samfundstjeneste, ind her i efteråret.

-

Susannes computer kommer tilbage til kirken, når Susanne stopper i menighedsrådet.

-

Poul Erik tager imod vores nøgler, når vi mødes med det kommende menighedsråd.

c) Tove - valg af ny præst til Hinge-Vinderslev:
-

Michael Kongensholm ansat i Hinge-Vinderslev.

d) valgte i menighedsrådet

50.

-

Susanne har købt et klaver til godt 11.000 kr. - den får fast plads i menighedshuset.

-

Lanternegudstjenesten er flyttet til d. 2.11., SPV tager den.

-

Gospel onsdag d. 23.11.: Poul Erik låser op og laver kaffe/the.

-

16.11.: Medarbejdermøde for Thorning-Grathe-Vium her i Vium Sogn

-

Egon informerer som kasserer Heidi om, at vedr. indkøb til minikonfirmander og lønafregning skal regningen sendes til Britta Ankersen, som fordeler efter forholdstal mellem
de tre menighedsråd (Thorning menighedsråds kasserer kender fordelingstallene).

-

Heidi har bedt om en ansættelseskontrakt - dette udskydes til senere.

-

Anne spørger vores ønskede kandidat, om han vil være vores nye bygningskyndige efter
Karsten Stordal.

Kort evaluering af afholdte arrangementer:
a) 11.9.: Høstgudstjeneste
-

Fint arrangement

b) 13.9. og 21.9.: Orienterings- og opstillingsmøder
-

Fine arrangementer

c) 15.9.: Pandekagegudstjeneste
-

Ikke så mange deltagere, men fint arrangement

d) 25.9.: Koncert ved Midtjysk Pigekor
-

51.

Fint arrangement, ikke så mange deltagere

Kommende arrangementer:
a) 2.11. kl. 17:
-

Lanternegudstjeneste ved SPV. Gudstjeneste kl. 17, suppe og et lille løb, som Susanne laver. Poul Erik laver bål, Anne og Over spørges om at tænde lanterner. Tove og Susanne
står for arrangementet.

b) Arrangement med Holger Lissner + evt. andre arrangementer i efterår/vinter:
-

Julekoncert d. 4. december med Heidi. Det nye menighedsråd står for dette. Heidi og
Henrik har lavet noget materiale om dette.

-

Alle Helgens gudstjeneste søndag d. 6.11. - Susanne laver kaffe.

c) Julefrokost for ansatte og rådsmedlemmer
-

Jens Kristian finder sted og dato samt sender invitationer ud

d) Kommende menighedsrådsmøde fælles med det nye råd
-

der foreslås tirsdag d. 1,11., d. 15.11. og d. 22.11.

e) Det kommende fælles menighedsrådsmøde med Thorning-Grathe i jan/feb
52.

Anlæg - beslutning om eventuel renovering af lydanlæg og andre afsluttende
anlægsopgaver, inden dette menighedsråd fratræder
-

53.

Ideer til indhold og fotos til det kommende kirkeblad (Tove/alle)
-

54.

Vi foreslår, at der sættes projektor og lærred op i kirken. Anne undersøger mulighederne. Det nye menighedsråd tager endelig stilling til det.

Deadline d. 1.11. Billeder af det nye menighedsråd, julekoncert, gudstjenesten med
Troldhøj, billeder af pandekagegudstjenesten, indslag er velkomne, JK skriver kort tak for
denne gang.

Eventuelt
Nøgler - Poul Erik samler nøgler ind den dag, det nye råd mødes.

