Menighedsrådsmøde i Vium, onsdag d. 9/9-2020 kl. 19 – kl. 20.30 i Vium
Menighedshus
Tilstede: Sanne, Carina, Anne-Marie, Leif, Jørgen, Trine, Tove (referent)
Afbud: Anker
Punkt nr.
53

Beslutning
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Information
Godkendelse og underskrift referat fra
sidste møde 19/8-2020
Nyt fra regnskabsfører
Nyt fra præst
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Nyt fra graver

Messehagel er send til vurdering om det kan
laves og evt. pris.
Der er indhentet tilbud
1. på fældning af enkelte træer langs Mette
Kølvrå vej og træ ved graverhus.
2. På udvidelse af P pladsen med nord med
stabilgrus.
3. På de 5 kastanjer i kirkedige og ahorn +
reetablering af jord og græs ved nabo.
Når tilladelsen kommer skal der
indhentes 2 tilbud mere.
4. Renovering af gelænder på kirkegården.
5. Rodfræsning af de tidligere fældede
træer.
Der er kommet materiale fra lokalhistorisk arkiv
angående de sten vi vil beholde på kirkegården.
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Gennemgang af 2. udkast til
kirkegårdsvedtægter
Udkast til tekst vedr. lukning af
mindelunden:

Kirkegårdsvedtægter sendes til godkendelse i
provstiet.
Mindelunden på Vium Kirkegård nedlægges pr.
01.10.2021
De indtil den dato opbevarede gravsten vil blive
destrueret, såfremt pårørende ikke inden denne
dato henvender sig for at få stenene udleveret.
Ved fremvisning af gyldig faktura vedr. betaling
for opbevaring af gravsten i mindelunden
refunderes beløbet.
Tilbuddet om refusion er gældende indtil
Mindelunden nedlægges.
Henvendelse kan ske til graver ved Vium Kirke tlf.
21998355
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På grund af Corona er det nødvendig at holde
flere gudstjeneste på samme dag, for blandt
andet at tilgodese alle.
De 4 konfirmander bliver delt på 2 gudstjenester.
Der arbejdes på at lave en optagelse af
julegudstjenesten og sende den ud.

Beslutning er truffet på menighedsrådsmøde d.
9.9.2020
Vium Menighedsråd
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Status på regnskabsføring efter denne
periode
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Emner til dagsorden fælles
menighedsrådsmøde Thorning, Grathe
og Vium 6/10-2020
Opdatering vedr. valg
Komne arrangementer
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Planlægning af menighedsrådsmøder
for resten af perioden
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Evt.

Thorning, Grathe og Vium holder et møde med
regnskabskontoret i Silkeborg Provsti den 16.
september for at høre nærmere om deres tilbud.
Samarbejdsarbejdsaftalen med kirke og
kulturmedarbejder
Hvordan håndterer vi Corona i fremtiden, fælles.
Vi mødes den 15. september kl. 18.00
Alle helgengudstjeneste den 1.november kl.
19.00 : Tove
Lanternegudstjeneste den 18. november Leif,
Anne-Marie, Carina
Evt. ny valgforsamling den 7. oktober kl. 19.00
Møde den 21. oktober kl. 19.00: Carina
Møde den 18. november kl. 19.00: Anne- Marie

