Referat menighedsrådsmøde Vium sogn d. 17/1-2017
Tilstede: Anker, Jørgen, Tove, Diana, Carina, Sanne, Paul Erik og Anne-Marie (Referent)
Afbud: Annie
8. Salme
9. Nyt fra
a. Præsten
 Jørgen fortalte om hvad der blev delt ud af bøger til forskellige ting. Bl.a. bog til de
efterladte når forældre dør, bog til nygifte og bog og dåbslys til barnedåb.
 Have/sangfest ved Vium kirke. Evt. omkring skolernes sommerferie.
 Gudtjeneste skærtorsdag kl 17.
b. Graveren:
 Lydanlæg beløb ligger omkring 60.000 + moms. Og det skulle være i orden. Undersøger det
med rensning af orglet.
 Syn: klæde ved altertavle skal strammes op diger skal laves.
 Syn
 Ryddet op ved hytte i skoven.

10. Godkendelse af referat og en kommentar at regnskabsfører skal være punkt 2 på dagsorden.
 Økonomi:
 Fik datoer for årets gang indenfor regnskabsmæssige del
 Senest 1/4 skal regnskabet afleveres
 31/5 1. kvartalsrapport
 15/6 foreløbig budget
 31/8 kvartalsrapport
 1/10 syn på kirkegård og kirke
 15/10 revideret regnskab
 15/11 endelig budget
 Fik gennemgang af bilag til regnskabsinstruks
 Engangsbeløb ønske om 40.000 kr. til Havetraktor 2019
 Oprette Anker til at kunne komme ind til postkassen i menighedsrådet.
11. Organist:
 Organist Steen Pedersen. Han kan dog ikke være på fuldtid og ikke klare hverdagene.
12. Bygningssagkyndig:
 Anne-Marie tager kontakt til Esben for at høre om han har snakket med Karsten Stordal.
13. Fælles menighedsrådsmøde d. 24/1 : fælles arrangementer og koncerter
14. Dåbsfolder:
 Evt. præsten uddeler den og aflevere nogle til lægehuset som kan evt. ligge i
venteværelset.

15. Hjertestarter:
 Hjertestarter: fået brev om man vil være med i at få en hjertestarter op. Diana sendt mail
rundt. Det er er den der er inde i klubhuset der skal være udendørs. Må vi bruge
kirkekassens penge til det. Evt. spørge Anker om det. Hvor der komme hvor der står
sponsoreret af Vium kirke

16. Metaldetektor på Vium sogns grund:
 Metaldetektor vil godkende til dem der har søgt om at få lov til at gå med metaldetektor på
Vium sogns grund. Spørge Arne Duch om det er i orden at de detektor på hans jord. Sanne
kontakter Arne Duch og Diana kontakter museerne.
17. Eventuelt:
Undersøge hvornår der er evt. arrangementer i lokalsamfundet. Prøve at holde
spaghettigudstjeneste en søndag enten formiddag eller eftermiddag. Tænk over det til næste gang.
 Næste møde: 21/2-2017 kl 19
 Regnskabsmøde: 20/3-2017 kl. 19
 Evt. Kursus for nye medlemmer i menighedsrådet.
 Kommende arrangementer luthersk aften d. 22/2-2017 kl. 19.30 med Jørgen Løvstad.
Sanne og Tove laver kaffe og kage til arrangementet.
 Spaghettigudstjeneste: Opgaver: Carina laver kødboller, Tove laver sovsen, Diana sørge for
tønde og slikposer, Paul Erik sørge for at sætte tønde op.
 Kirkebladet: Det der skal ske i marts, arrangementer. Sanne skriver noget om Gospel og
Diana skriver også noget i det.
 Sanne vil evt. gerne være med til at lave en anden pjece.

