Nr. Vium og Herborg sogns menighedsråd
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 18. august 2021 kl. 18.30.
Der serveres smørrebrød efter mødet

Deltagere: Johannes Jakobsen, Jens Spliid, Albert Dyrvig, Thue Kirkegaard Madsen,
Villy Svinth, Maren Margrethe Madsen, Jette Kjærgaard, Ejnar Mikkelsen,
Marie Eriksen
Fraværende: Helle Boel
Sangansvarlig:
Dagsorden.

Beslutning.

1) Godkendelse af dagsorden.
ad 1. Pkt. 3 d) tilføjet
2) Meddelelser m.v. ved formanden. ad 2.
a) Post og orientering

a)

b) Visioner for kirkerne
(oplæg til drøftelse)
c) Præstesituation (bilag 1)

Årsmøde i landsforening -> ny bestyrelse er
valgt. Se hjemmeside. Landsforeningen
ønsker forhandlingsret. En udvikling som
anses som positiv.
Kandidater til indstilling til ildsjæle-prisen
efterspørges.

d) Orgelindvielse 29.08 (bilag 2)
Budgetsamråd tirsdag d. 24.08. Formanden
deltager.
Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg
den 26.08. Alle er velkommen til at deltage.
Der skal vælges 6 medlemmer (geografisk
fordelt).
b)

Formanden præsenterede et oplæg til
drøftelse.
Et punkt omkring kirkekaffe før gudstjenesten
tages op i aktivitetsudvalget

c) Jf. bilag 1. Indhold godkendt.
d)

3) Regnskab.
a) Kvartalsrapport 2. kvartal
b) Orientering fra møde med
provsti

Invitation udsendt. Annonce i ugeavis og
sociale medier.
Aktivitetsudvalg planlægger detaljer.

ad 3.
a) Jf. udsendte bilag.
Likviditeten begrænset, så udgifterne i næste
halvår bør begrænses mest muligt.
Samarbejde med Videbæk MR drøftet.

c) Status – midler fra arven
(bilag 3+4)
d) Valg af kasserer.

4) Meddelelser ved sognepræsten.

Skrivelse sendes til Videbæk med henblik på
evaluering.
b)

Orientering om møde i provstiudvalg.

c)

Orientering jf. bilag

d)

Muligheder overvejes. Afklaring på næste
MR-møde.

ad 4.

a) Konfirmandindskrivning

a)

23.08.2021. Program for UV er fastlagt.

b) Antal af konfirmander.

b)

Forventes at falde. Større andel af
konfirmander fra Troldhede flytter til skoler
uden for kommunen, hvilket giver logistiske
udfordringer.

c)

Beredskabsplan er lovpligtig.
Førstehjælpskurser skal opdateres.
Samarbejde med Troldhede MR.

d)

Har øvet første gang i Troldhede kirke.

c) Beredskab.
d) Lovsangsband.

5) Nyt fra udvalgene
a) Aktivitetsudvalg
i) Studietur 02.07. – eval.

ad 5.
a)
i) Positive tilbagemeldinger. Veltilrettelagt
og udbytterig tur. Godt at have en fælles
tur med Troldhede MR.

ii) Sogneudflugt 15.08. –
eval.

ii) God dag – ca. 48 deltagere ved
Tjæreovnene og lidt færre ved
Skovsnogen. Evt. en ide at arrangere
lignende udflugter i de enkelte sogne i
samarbejde med de enkelte sognes
øvrige foreninger.

iii) Cykelsponsorløb 12.09.

iii) Fælles arrangement for at skaffe midler til
konfirmandernes tur til Israel.
b) Præstegårdsudvalg

b)

c) Kirke- og Kirkegårdsudvalg

c) Orientering jf. udsendte mødereferat.
Ønske om tilkøb af ekstern vinduespudsning
og store ad hoc-opgaver til Nr. Vium kirke
blev godkendt.

d) Koncertudvalg

d)

e) Fællesudvalg

Ingen bemærkninger.

Tre store koncerter og to fyraftenskoncerter
planlagt. Første koncert 29.08. i forb. med
orgelindvielse. Samlet budget kr. 50.000,00.

Budget godkendt.
f) PR-udvalg
g) Kirkebladsudvalg
i) Indlæg til næste blad –
deadline 24.10.
h) Diakoniudvalg
i) Kollektlisten

6) Meddelelser ved øvrige
medlemmer

e)

Ingen bemærkninger

f)

Ingen bemærkninger

g)

i) Marie skriver næste indlæg.

h)

i) Kuverter med kollektliste kan bruges til
høstoffer. Ikke øremærkede midler går til
menighedspleje.

ad 6.

a) Kirkeværge Nr. Vium

a) Redskabshus er malet.

b) Kirkeværge Herborg

b) Ingen bemærkninger.

c) Kontaktperson
i)

c) Ingen yderligere bemærkninger (se også pkt.
5C)

d) Sekretær

d) Næste møde: onsdag d. 08.09.21 kl. 16.00.

e) Medarbejderrepræsentant

e) Indkøb til kirkekaffe. Punkt udsættes grundet
mulig ændret praksis.

f) Øvrige

7) Eventuelt

f) Orientering omkring P-plads ved kirken
(v/Jette). Kommunen vil dække udgifter til
asfalt og derefter overdrage området til
sognet. De øvrige foreninger har givet tilsagn
om hjælp til diverse praktiske opgaver. Vi
afventer yderligere plan fra kommunen.
Ad 7

8) Punkter til næste møde
Ad 8 Ny kasserer.
Formand: Johannes Jakobsen

Ref. Maren Margrethe Madsen
Referat godkendt:

