
 
 

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj kl. 19.00 Bemærk tidspunkt!  
Mødet afholdt i præstegården.  
 
 
Deltagere:  Johannes Jakobsen, Jens Borg Spliid, Albert Dyrvig, Thue Kirkegaard 

Madsen, Villy Svinth, Maren Margrethe Madsen, Jette Kjærgaard, Ejnar 
Mikkelsen, Marie Eriksen, Helle Boel 

 
Fraværende:  
 
 
 

Dagsorden. 
 

Beslutning. 

1) Godkendelse af dagsorden. ad 1. b) kvartalsrapport c) mail fra Radio Ådalen 
tilføjet under Regnskab 

2) Meddelelser m.v. ved formanden. 
 

ad 2.  
 

a) Post og orientering 
 

b) 30% præstestilling 
 

c) Kommunikationsanlæg – 
Herborg Kirke 
 

d) Orgelindvielse 

a)  Årsmøde i august på Hotel Nyborg Strand. 
MR-medlemmer er velkomne. 
IT-kontoret meddeler, at DAB-adgang skal 
godkendes.  
Drøftelse med HFK omkring ny projektor 
(kommunikationsanlæg) og huset på 
Skolevej 45. 
 

b)  Indtil videre er kun 1 månedlig gudstjeneste 
med ekstern præst bevilget. Der rettes 
henvendelse (fra begge menighedsråd) til 
biskop for at rykke for afgørelse. 
 

c)  Anlæg godkendt. Der er rykket for 
frigivelseserklæring, så udbetaling kan finde 
sted. Leverandør (TV-gården) møder op i 
uge 20. 
Rådgiveraftale vedr. projektet underskrives 
(formand og kasserer) og sendes til 
tegnestuen. 
 

d)  Festgudstjeneste planlægges i august 
(29.08). 
 

  

3) Regnskab.  
a) Budget 2022  

 
b) Kvartalsrapport 

 
c) Mail Radio Ådalen 

 
 

ad 3.  
a) -Budget fra aktivitetsudvalg skal gennemgås 

med henblik på indplacering i budgettet. 
-Underskud på ca. 200.000,-. Bemærkning 
om øgede udgifter til organistløn tilføjes 
budget. 
-Finansielle poster: renter på lån og negative 
renter (arven). 

Nr. Vium og Herborg sogns menighedsråd 



 
 

-Ligningsbeløb til anlæg: afdrag på diverse 
lån. 
-Der henvises til bilag (budgetformål 2022) 
-Finansiering af konf-tur til Israel skal drøftes. 
Det endelige budget godkendes på junimøde. 

b)  Rapport for første kvartal gennemgået (jf. 
bilag). Rapport underskrives af formand og 
kasserer.  

c)  Sponsorat på 1.000 kr. tilsendes Radio 
Ådalen (som tidligere). 
 

 
 

 
 

4) Meddelelser ved sognepræsten. 
 

ad 4.  

a) Tilbudsoversigt ny printer – 
(se bilag) 
 

b) Konfirmandtur 
 

c)  Ekstra mikrofoner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tilbud fra TV-gården vælges. Leasing-aftale 
indgås. 
 

b) Program og finansiering fremlagt. Der 
påregnes, at en del af betalingen skal 
finansieres via forskellige indsamlinger 
(sponsorløb etc.). Egenbetaling vil max 
udgøre kr. 500,-. 
 

c) Ekstra mikrofon (nr. 3) ønskes til to kirker. 
Behovet undersøges nærmere. 
 
 
 
 

5) Nyt fra udvalgene 
 

ad 5.  

a) Aktivitetsudvalg  
i) Filmklub 

 
ii) Gud & Gourmet 

 
iii) Taizé 

 
iv) Thomasmesse 

 
v) Rytmisk gudstjeneste 

 
vi) Spaghettigudstjeneste 

 
vii) Koncert m/Sigurd Barett 

 
viii) Program – studietur (se 

bilag) 

a)  
i) Film hver anden måned påregnes. 

Nærmere detaljer i kirkebladet. 
 

ii) 100% brugerbetaling ekskl. Lokaleleje. 
Første arr. Planlagt til november 
 

iii) Planlægges indført, når ekstra præst er 
på plads. Forløb forklaret. Ligger på 
hverdagsaftener. 
 

iv) Som iii) 
 

v) Som iii) 
 

vi) Dato fastlagt. Kirkeklovnen deltager. 
 



 
ix) Sogneudflugt 15.08 – Alle 

tre sogne? 
 

vii) 06.06. i Kuben. Grænseforening er 
arrangør. MR er vært ved et mindre 
traktement. 
 

viii) Program fremlagt (jf. bilag) Ros til 
planlæggerne af programmet. 

  
ix) Tilslutning til at udflugten gælder for alle 

tre sogne. 
 
 

b) Præstegårdsudvalg  
 

b)  Orientering om vedligehold i præstegård.  

c) Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
 

c)  MR-medlemmer er velkomne til kirkesyn d. 
18.05. 

 
d) Koncertudvalg 

 
e) Fællesudvalg 

 
f)   PR-udvalg 

 
g) Kirkebladsudvalg 

i) MR-indlæg næste blad 
(deadline 09.07) 

 
 
 

h) Diakoniudvalg 
 
 

d)   Ingen bemærkninger. 
 

e)   Afventer mødeindkaldelse. 
 

f)   Nye krus ankommet. 
 
  g)  
     i) Albert Dyrvig skriver næste indlæg. 
 
 

 
H)  
Middag på tværs planlægges (i forbi. m Taizé).  
Besøgstjeneste er sat i gang.  
Kollekter samstemmes med Troldhede (formål). 
Velkomstfolder til nye beboere i pastoratet. 
Behov for kirkebil undersøges. 
Julehjælp iværksættes. 
 
 

 
 

6) Meddelelser ved øvrige 
medlemmer 
 

ad 6.  

a) Kirkeværge Nr. Vium 
i) Fredningssag 

 

b) Orientering om vedligehold af kirken. 
i)  
Sag er indsendt til stiftet. Lodsejere udtrykker 
tvivl omkring fredningen. Vi afventer 
afgørelse.  
 

b) Kirkeværge Herborg 
 

c) Ingen bemærkninger 

c) Kontaktperson 
 
 

d)  Ny gravermedhjælp i Herborg ansat. 
Medarbejdermøde planlægges afholdt. 
 



Aflåsning i kirker hver 3. søndag – kan evt. 
udføres af læg-læseren. Nøgleboks 
etableres. 

 
  

  
d) Sekretær 

 
e) Ingen bemærkninger. 

 
e) Medarbejderrepræsentant 

i) Baby- og 
dagplejesalmesang  

f) Opstart medio august 2021, nærmere detaljer 
i kirkeblad.  

7) Eventuelt 
 
 
8) Punkter til næste møde 

 

Ad 7 Læg-læsere søges (JBS).  
         Kirkekaffe genoptages – Herborg Kirke (9.5). 
          
         
 
 
Ad 8 
 
 

Formand: Johannes Jakobsen Ref. MMM 

 Referat godkendt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


