Menighedsrådsmøde i Vium, onsdag d. 19/8-2020 kl. 17 – kl. 20.30 i Vium
Menighedshus
Tilstede: Trine, Jørgen, Anne-Marie, Carina, Leif, Tove, Sanne, Lars (byggesagkyndig)
Afbud: Anker

Punkt nr.
42

Beslutning

43
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Information
Syn af Kirke, kirkegård og øvrige
bygninger
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt fra regnskabsfører
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Nyt fra præst

Corona har præget gudstjenesterne meget.
Konfirmation i Vium af 2 gange kl. 10 og 11
med 2 konfirmander pr gang.
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Nyt fra graver;

Kirkegårdsvedtægt skal være klar til
godkendelse på næste menighedsrådsmøde.

Godkendt
Gennemgang af kvartalsrapport, godkendelse
samt underskrift af kasserer og formand

Vi har haft en mand ude fra museet som har
gennemgået kirkegården. Han har udvalgt 7
sten til at være bevaringsværdig. Der udover
er der 5 hvor personen på gravstenen har haft
historist værdi for sognet.
Der er forslag om at der skal laves et skilt med
tekst ved disse sten, med en kort beskrivelse
af personen.
Vi ønsker at nedlægge lapidariet. Før vi kan får
fjernet stenene, skal vi have kontakt til dem
der har fået stenen sat der. Det er ikke muligt
at finde frem til alle.
Løsning:
Der skal laves et skriv der skal hænges op.
Sanne laver et udkast til næste møde.
Trine har udarbejdet breve til reserverede
grave, grave der skal nedlægges, til selvpasser
grave der ikke blive passes, bevaringsværdige
sten.
Der skal fældes træer uden for kirkegården.
Der er indhentet et tilbud.
Prisen: Bliver gjort uden omkostning, træets
pris er lig fældningspris

Trine har udarbejdet en plan for kirkegården.
Trine har lavet 2 flyers som beskriver
gravsteder og pasning af gravsteder, til
udlevering.
Der er lavet vejledninger til kirkelige
handlinger.
Vejledning i driften af kirkegården.
Trine har lavet en god aftale med hensyn til
gran til den kommende vinterdækning.
Batterier til maskiner er nødvendige
arbejdsredskaber, skal indkøbes.
Der indhentes pris på Makita plæneklipper og
Makita løvsuger.
Radiator i våbenhuset afgiver ikke meget
varme.
Nygas foreslår at vi efterisolerer rør på loftet,
da det billiger at bruge gas end at bruge en el
radiator.
Graver og medhjælper har meldt sig til nogle
kursuser og messer.
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Forslag til fordeling af fælles udgifter
Grathe – Thorning – Vium
Valg
Komne arrangementer
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Evt.
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Næste møde
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Personale

Godkendt
Valgudvalg samles den 27./8.
Den 8./9. sangaften Tove
Høstgudstjeneste 13./9. Sanne
Konfirmation telegram Carina pynt Vibeke
Husk kirkegårdsvandring Grathe og Thorning
31/8
Ønske om at sælge fotos af Vium Kirke, ingen
problem i det.
9/9-20 kl. 19 Tove
15/9-2020 kl. 19 Valg
Lukket punkt

