Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. januar 2019 kl. 17.30 i
Menighedshuset i Vium.
Tilstede: Anne- Marie, Leif, Jørgen, Sanne, Søren, Anker, Tove (referat)
Afbud: Diana
1. Salme
2. Underskrift og godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde 28.11.18

3. a) Nyt fra regnskabsfører
Regnskabet ser fint ud.
b) Nyt fra præst
De frivillige havde igen lave ikoner til julegudstjenesten.
Forårskoncerten med børnekoret holdes i Grathe, spirekoret holder sommerferieafslutning i Vium
c) Nyt fra graver
Vi er i en stille periode.

4. Aftaler/planer vedr. APV for graver december 2018
Gennemgang af APV. Der skal anskaffes en stangklipper til hækklipning.
5. Seneste nyt vedr. Kirkegårdsprojekt – planlægning?
Der skal fælles nogle træer på kirkegården, ansøgningen er send til provstiet
På mødet den 18. februar kl. 19.00 snakker vi om planen for kirkegården.
6. Kommende arrangementer
Onsdag den 23. januar Styrk det indre menneske. Anne Marie og Tove står for det. Der købes kage.
Tirsdag den 12. februar Trine fortæller om hvordan de et at være israeler, hvordan det israelske
samfund er sammensat, religion og samfund. Det koster 50 kr. for kaffe og foredrag. Tove står for
det. Der købes kage.
Børnegudstjeneste den 2. april kl. 17.00 Sanne skriver til kirkebladet. Diana og Anne Marie står for
det.
18. skærtorsdag bespisning pris 50.00 kr.. Jørgen skriver til kirkebladet. Vi spørger Vibeke om
bordpynt. Der startes med gudstjeneste kl. 17.00, vi spiser lam. Vi synger fra højskolesangbogen.
7. Koncertudvalg

Tove og Sanne blev valgt.
8. Debatoplæg vedr. vindmøller og solceller
Vi ser ikke at det blive et problem for Vium kirke at der opføres vindmøller nord for Marsvinslund.
Regnskabsfører fortæller at Provstiudvalget ligeledes er blevet kontaktet vedr. vindmøller og
solceller, og har meldt tilbage at de ikke ser det vil være et problem i forhold til kirkerne i området.
9. Næste møde

Mødet den 19. februar er ændre til den 18. februar. Kl. 19.00
Næste ordinær møde flyttes fra den 19. til den 26. marts kl. 18.00 mødepligt pga. regnskab

10. Eventuelt
 Der har været en forespørgsels på om vi vil sælge Israel kortet i Konfirmandstuen. Det sælges
ikke
 Tove skriver om dåbskluden til kirkebladet.
 Leif skriver lidt om sig til kirkebladet.
 Flagstangen skal skiftes og laves ny sokkel, og der købes et stormflag.
 Udgifterne til fjernbetjening til klokkeringningen med fjernbetjeningen søges som buget ønske
hos Provstiet i 2020

11. Personale
Vi beslutter det er et lukket punkt.

