Referat meninghedsradsmøde i Vium d. 21/2-17 kl. 19
Tilstede: Jørgen, Tove, Paul Erik, Anker, Carina, Diana, Sanne (referent i sekretærens fravær)
Afbud: Anne-Marie
18. Salme
19. Nyt fra: Regnskabsfører, Præsten og Graveren
a. Regnskabsfører:
Modtager fortsat ikke post, fordi adgangen til den digitale postkasse ikke fungerer. Formanden arbejder på
sagen, og forventer problemet løst indenfor kort tid. Indtil da vil Tove sørge for at videresende eventuelle
regninger, der tilgår den elektroniske postkasse, til regnskabsføreren.
Regnskabsfører anfører, at han ikke har en kopi af ansættelsesbrevet for kirkesangeren. Der ligger et
ansættelsesbrev fra d. 25/11-15 og kontaktperson sørger for at tage kopi og sende denne til
regnskabsfører snarest. (kopi af ansættelsesbrevet er afleveret i Ankers postkasse 24/2-17)
b. Præsten:
Har deltaget i indsættelse af sognepræst for Hinge og Vinderslev Mikael Holst Kongensholm. Mikael har
desuden 25 % i Thorning, Grathe og Vium, og førstkomne søndag vil han forestå sin første gudstjeneste i
Vium Kirke. Menighedsrådet må byde Mikael velkommen ved førstkomne lejlighed.
c. Graveren:
Trinene til en af lågerne på kirkegården trænger til at blive omlagt. Vi afventer yderligere tiltag til efter
kirkesyn i år.
20. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde i Vium d. 17/1-17
Underskrives af meninghedsrådets tilstedeværende medlemmer.
Til pkt. 15 tilføjes, at doneres 1000 kr til opsætning af udendørs hjertestarter ved Vium Kultur- og Multihus
Til pkt. 16 tilføjes, at menighedsrådet er nået til enighed om at personer, som ønsker at gå med
metaldetektor på kirkens grund, vil blive bedt om at sende en kortfattet ansøgning til formanden, og der vil
derefter blive taget stilling til den enkelte ansøgning af meninghedsrådet. Såfremt en ansøgning
imødekommes, vil den/de personer som ønsker at gå med metaldetektor blive henvist til at kontakte lejer
af kirkens jord, og i samarbejde med lejer finde muligheder. Da kirken har lejet jorden ud, vil lejer til enhver
tid kunne frabede sig, at der bliver gået med metaldetektor på jorden. Nuværende lejer er Arne Duch, som
har sagt god for denne aftale. Eventuelle fund vil menighedsrådet anmode om at få udstillet på lokalt
museum, så vidt muligt.
21. Hvad vil vi med spaghettigudstjeneste- oplæg Tove

Der er 4 spaghettigudstjenester om året, den første i år er i næste uge i forbindelse med fastelavn. Det
ligger også fast, at der er lanternegudstjeneste. Der er enighed om, at vi budgetmæssigt vil fordele
udgifterne således, at der kan blive ét lidt dyrere arrangement og 3 lidt mindre dyre arrangementer.
Til næste møde bedes alle medbringe konkrete idéer til arrangementer, så vi kan komme videre med
planlægning. Gode idéer kan med fordel rundsendes pr. mail inden næste møde, således at vi hver især er
bedst muligt forberedte.
22. Samarbejde med Thorning og grathe- fælles arrangementer og nøgle deling
a. Fordelingsnøgle Thorning, Grathe og Vium imellem er udregnet af kontaktpersonerne i Thorning og
Grathe med udgangspunkt i fordelingen af gudstjenester Thorning 4 stk. pr. mdr., Grathe 2 stk. pr. mdr.,
Vium 3 stk. pr. mdr., og således 4/9 = 44,5 % til Thorning, 2/9 = 22 % til Grathe, 3/9 = 33,5 %. Der blev på
fællesmøde i Thorning 23/1-17 lagt op til at fordelingsnøglen skulle gælde alle fælles udgifter de 3 sogne
imellem.
Menighedsrådet i Vium finder fordelingens nøgle i orden mht. fordeling af organistens løn.
I forhold til fælles arrangementer og andre fælles udgifter i øvrigt, finder vi, at antallet af
folkekirkemedlemmer i det enkelte sogn i højere grad skal inddrages i udregning af fordelingsnøglen.
Desuden ønsker vi en definition af hvad et fælles arrangement er, og hvad der er fælles udgifter. Vi må
bringe dette på banen til næste fælles møde d. 12/9-17 i Grathe.
Udgiften til Kirkebladet deles i forhold til antal husstande i det enkelte sogn.
b. Præstegårdsudvalget er nedsat i henhold til bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om
meninghedsråd § 18, hvor der bl. a. står ”Er der flere menighedsråd i et pastorat, nedsætter
meninghedsrådene et stående præstegårdsudvalg. Udvalget består af et lige stort antal medlemmer fra
hvert menighedsråd”, og ”Udvalget varetager tilsynet med præsteembedets faste ejendom”. Udvalget har
ikke som sådan beslutningskraft, men kan lave indstillinger til fællesmøder. Som der er nu føres der
kirkesyn alene via Kirkeværgen fra menighedsrådet i Thorning i forhold til Præstegården.
I udvalget er der tvivl om, hvad præsteembedets faste ejendom består af. Der stilles spørgsmålstegn ved
om det nye sognehus/herberg i Thorning, og menighedshuset samt jord og skov i Vium, også hører
herunder. Der er enighed om at præstegården i Thorning samt tilhørende jord hører under
præstegårdsudvalget. I forhold til tvivlsspørgsmålene har der været kontakt til provsten og provstiet.
På nuværende tidspunkt er det sådan, at økonomien vedr. Præstegården og præstegårdsskoven i Thorning
alene hører under menighedsrådet i Thorning, og menighedshuset samt jord og skov i Vium alene hører
under menighedsrådet i Vium. Ved størrere investeringer ansøges der særligt og individuelt i rådene herom
ved budgetlægning.
Det er muligt at ændre på forholdene, hvis det enkelte meninghedsråd ønsker dette, men der kan ikke ved
flertals afstemning på et fællesmøde tages en sådan beslutning. Menighedsrådet i Vium ønsker ikke at
ændre på nuværende forhold, hvor meninghedshuset i Vium, jorden og skoven i Vium alene hører under
menighedsrådet i Vium. Dette meddeler de stående medlemmer af Præstegårdsudvalget fra Vium til
Præstegårdsudvalget til næste møde, som er planlagt til d.1/3-17.

Vedr. det nye sognehus/herberg i Thorning vil det efter al sandsynlighed blive et samlingssted for hele
pastoratet, et eksempel kunne være at konfirmander fra både Vium og Grathe deltager i
konfirmandundervisning i Thorning. Der kan tænkes adskillelige andre fælles arrangemeneter ind i
sognehuset i Thorning, og vores fælles præst samt sekretær vil få kontor i sognehuset der. Således vil der
formentlig blive en fordeling af nogen økonomi, men sagen kan med fordel belyses yderligere før en
endelig stillingstagen. Vi har ikke et forslag til den gyldne løsning på nuværende tidspunkt.
23. Kirkevandring
Kirkevandring bliver formentligt flyttet til d. 20/8-17 og vil være fra Lysgård til Vium i år. Der er enighed om
opbakning til arrangementet.
24. Vision for fremtiden- evt en speciel aften
Jørgen forslår en aften med et kort meninghedsrådsmøde, derefter spisning og italesætning af visioner.
Vi vedtager enstemmigt forslaget og aftaler visionsmødet til tirsdag d. 9/5-17 kl. 18.00 i menighedshuset.
Sanne bestiller mad.
25. Menighedsrådsmøde hvornår
D. 20/3-17 kl. 19.00 (allerede aftalt)
D. 4/4-17 kl. 18.30 hvor vi skal gennemgå forretningsorden for menighedsrådet, vedtægt for
kontaktperson, sekretær, kasserer, kirkeværge, regnskabsfører, kirkegård (alle vedhæftes i ikke udfyldt
udgave mail med referatet fra dd.). Desuden gennemgang af gudstjenesteliste.
D. 13/6-17 kl. 19.00 Budgetmøde
Alle møder foregår som vanligt i menighedshuset i Vium
26. Thorning taxi
Virksomheden er ophørt, og der har været forespørgsel til andre vognmandsvirksomheder. Aktuelt bliver
kirkebilen ikke anvendt i Vium, har ikke været det i årevis, hvorfor vi ikke gør yderligere ved sagen for
nuværende
27. Evt
a. Orgelrensning
Paul Erik har kontaktet det firma, som i sin tid byggede orglet i Vium kirke, og har fået tilsendt tilbud på
rensning.
Anker beretter at provstiet i en lignende sag har givet tilladdelse til fravigelse af kravet om indhentning af 3
tilbud ved udgift over 25.000 kr., og derfor behøver vi ikke indhente yderligere tilbud.
Paul Erik laver aftale med firma og tid for rensning, kirken skal være lukket i optil 1½ uge i den forbindelse.

b. Aktivitetsudvalg og koncertudvalg
Det foreslåes at 2 personer deltager i henholdsvis aktivitetsudvalg og koncertudvalg, og det kan med fordel
være de samme 2 personer. Diana og Tove melder sig frivilligt, og vælges enstemmigt
c. Interne aftale vedr. arrangementer meninghedsrådet indbyrdes
Ved arrangementer melder vi os på skift som tovholder, ikke alle skal møde op, men alle må selvfølgelig
gerne møde.
Vi skiftes til at møde ind til menighedsrådsmøderne lidt før aftalt mødetid og lave kaffe samt medbringe
kage el.lign.
I øjeblikket står Tove for indkøb til menighedshuset kaffe, småkager m.v., så der altid er lidt lager til f.eks.
gospelaftner eller andre mødeaftner.
d. Fastelavsgudstjeneste
Diana, Tove, Carina koordinerer indkøb mv.

