Referat af menighedsrådsmøde i Vium d. 29.8. 2016 kl. 19.00
36.

19.00

Salme (Poul Erik)
Nu er det længe siden

37.

19.05

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 11.5.
Godkendt uden kommentarer

38.

19.10

Økonomi (Anker)
Kvartalsrapporten blev fremlagt.
Der er nogle kritiske kommentarer fra revisionen (mail fra revisionsfirmaet om
dette sendt ud til menighedsrådet efter dette punkt blev behandlet). Der
følges op på dette punkt på det kommende menighedsrådsmøde (13.10.)
Susanne taler med Per om, at han skal tilbage på timeløn.

39.

19.25

Nyt fra:
a) præsten - konfirmationsdatoer de kommende år
2017: Søndag d. 14. maj kl. 11.00
2018: Lørdag d. 12. maj kl. 10.00
2019: Lørdag d. 11. maj kl. 10.00
2020: Lørdag d. 9. maj kl. 10.00
2021: Lørdag d. 8. maj kl. 10.00
2022: Lørdag d. 7. maj kl. 10.00

I gæstebogen i kirken var der en kommentar om, at vores informationsfolder
med fordel kunne udbygges. Det kunne være en opgave for det kommende
menighedsråd.
Jørgen kunne tænke sig fremover at arbejde med at oprette madklubber for
dem, der føler sig ensomme eller søger nye mennesker at være sammen med.
b) graveren - herunder opfølgning på synsforretningen af 11.5. (bilag 1 side 1)
Maleren til vinduer og døre er bestilt.
Lydanlægget skal formodentlig skiftes - Susanne og Poul Erik arbejder videre
med dette.
Poul Erik skifter buskene ud, der står ud mod Hornskovvej. Skiftes til hæk.
Der lægges på terræn ind mod menighedshuset, for at få et fald væk fra huset.
c) valgte i menighedsrådet
- 2-årig valgperiode godkendt af kirkeministeriet
- copydan - Egon indberetter
- Stillingen i Hinge-Vinderslev - ny sognepræst ansættes pr. 1. maj
- Vores synsforretning godkendt af provstiudvalget

40.

19.50

Status på vores aktiviteter
a) Nyt fra fællesmenighedsrådsmødet d. 28.6.
b) minikonfirmander og babysalmesang
Jørgen og Susanne taler videre om en indbydelse til
minikonfirmandundervisning. Der skal være nogle stykker for at det giver
mening at køre videre med minikonfirmander her i Vium
Babysalmesang begyndte i dag - med 7 babyer.
c) gospelkor - opstart igen d. 7.9. kl. 19
Sidste tilmeldingsfrist d. 1.9. - Susanne er fortsat vært.
d) ansættelse af sognepræst i Hinge-Vinderslev
Udsat til 1.5. 2017

41.

20.10

Kort evaluering af afholdte arrangementer:
a) sommerudflugten - det var en god tur
b) andre

42.

20.15

Menighedsrådsvalg 2016 - informations- og opstillingsmøde d. 13.9. kl. 19.30
Mødet annonceres i kirken d. 4. og d. 11.9.
Tove, Susanne og Jens Kristian mødes kl. 18.30
JK laver plakater til standere - Anne sætter op
Susanne bager kage.

43.

20.50

Planlægning af kommende arrangementer og begivenheder
a) 4.9. kl. 14: Gudstjeneste i præstegårdshaven (Jørgen, Tove)
b) 11.9. kl. 10.30: Høstgudstjeneste - er planlagt (se seneste referat, Anne
laver tunsalat, Tove og Susanne smører sandwich, alle kommer på dagen)
Indsamling - penge lægges i kirkebøssen eller via mobile pay. Vi andre laver
kaffe.
c) 15.9. kl. 17: Pandekagegudstjeneste - snobrød og pandekagegudstjeneste,
Susanne er tovholder
d) 25.9. kl. 19.30: Koncert ved Midtjysk Pigekor (Egon) - JK laver plakat og
Anne sætter op - inden d. 7.9. (laver en Det sker i september - plakater)
Annonce + pressemeddelelse i Kjellerup Tidende 14 dage før (JK gør det).
Egon er tovholder på aftenen.
e) 3.11. kl. 17: Lanternegudstjeneste
f) Arrangement med Holger Lissner (Egon) - næste møde
g) Andre arrangementer i efterår/vinter
Susanne booker Heidi og en pianist til julekoncert

44.

21.50

Kommende menighedsrådsmøder
13. oktober
Vi prøver at få udsat fællesmenighedsrådsmødet
Jens Kristian spørger de andre formænd, om vi kan udsætte dette møde.

45.

21.55

Eventuelt

