Menighedsrådsmøde tirsdag d. 21. Maj 2019 kl. 17.30 i Menighedshuset i Vium
Tilstede: Anker, Jørgen, Søren, Lene, Sanne, Leif, Anne-Marie, Dennis som erstatning ind til Carina kom.
Afbud: Carina forsinket 1-1½ time
Punkt. Nr.
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Dagsorden
Salme – Jørgen vælger hvilken
Godkendelse og underskrift af referat fra
menighedsrådsmøde 10.04.2019

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Opfølgende fra tidligere
dagsorden.
1. Provstiet har godkendt den ny
placering af flagstang. Ny
flagstang er købt.
2. Ansøgningen fra den 10.4 om
en permanent flytning af
klaveret. Provstiet har
forhåndsgodkendt. Er sendt til
stiftet til endelig godkendelse.
Tilbagemelding fra stiftet
afventes inden yderligere tiltag
Gennemgang af regnskab for 1.
kvartal 2019: OK
Budget for 2020: Udvis
forsigtighed, hvis budgettet skal
holde.
Indvielsen at Sognehuset har
fyldt meget.
Til drøftelse på fællesmødet: skal
Skærtorsdagsspisning gå på skift
mellem Thorning og Vium.
Arbejdet med omlægningen af
præstegårdens have er i fuld
gang.
Økonomisk kan vi ikke bidrage
med noget.
Vores første prioritet er
samarbejdet med Thorning og
Grathe menighedsråd.

Nyt fra regnskabsfører

Nyt fra præst

Nyt fra graver
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Henvendelse fra Hørup Menighedsråds formand: Vi
har i Hørup Menighedsråds udvalg for sogneaftner og
højskoletimer, snakket om at få eventuelt
Kirkeministeren eller en anden kendt person, til at
komme til et fælles arengement.
Så jeg vil spørge om der er interesse for sådan et tiltag
og om i vil være med til at afholde et sådant møde.
Tidsperspektiv er efterår 2019 eller i løbet af 2020
Tilbud kalkning af kirke

Der er indhentet 3 tilbud,
det billigste er valgt.
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Vedtægt for samarbejde om
kirkemusiker/organist med kirke- og
kulturmedarbejder opgaver
mellem henholdsvis Thorning, Vium og Grathe
Menighedsråd
Vedtægt for Vium Kirkegård
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Nyt fra præstegårdsudvalg – orientering fra Tove og
Leif
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Kommende arrangementer
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Evt.
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Personale

Punkt 5.2 fra år 2020 skal drøftes
af kontaktpersonerne i Thorning
og Grathe igen.

Provstiet har godkendt at der
lukkes for nyerhvervelser på
afsnit C og D
Der skal udarbejdes en ny
vedtægt som skal godkendes i
provstiet. Søren og Sanne laver
et udkast.
Nedrivningen er afsluttet.
Der er indkommet tilbud på
opførelsen af den nye
præstebolig.
Det billigste var ca. 100 000 kr.
for dyr i forhold til bugtet. Det
skal forsøges at beskærer
tilbuddet til bugtet.
Spirekorets sommerafslutning
den 26.5.
Valdemarsdag den 15.6.
Næste møde den 18.6 kl. 17.30
med kirkesyn. (Anne-Marie) Der
aftales nye møder i efteråret.
Henlægges til lukket punkt.

