
Referat fra menighedsrådsmødet 

onsdag den 27.september 2017 

 

 Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra d.23.auguist 2017 

 Referat underskrevet 

 

2. Behandling af arbejdstilsynets påbud vedr. affaldscontainer. 

2 tilbud indhentet. Ansøgning til 5% puljen. 

 Punktet drøftet. Man vedtog at vælge kompostanlæg og rampe i trykimprægneret 

træ. Man valgte det af tømrermester Finn Hansen fremsendte tilbud på kr. 23.500 

inklusive moms. 

 

3. Drøfte om renovering af gravstedsarealer nord for Ramsing Kirke samt omlægning af 

indvendigt dige på Håsum kirkegård skal indgå som målsætninger for hele valgperioden 

eller som særlige indsatsområder. 

 Det blev vedtaget, at gravstedsarealet nord for Ramsing Kirke samt omlægning af 

indvendigt dige ved Håsum Kirke skal indgå som målsætning for hele valgperioden, 

men at det skal med i budget 2018. 

 

4. Meddelelser fra: 

Sognepræsten 

 Der er afholdt personalemøde. Minikonfirmander er startet, der er 14 

minikonfirmander. Kordegnen forsætter sit arbejde indtil november. 

Dåbsgudstjenester  fastlægges til første lørdag i måneden. Der vil være frit 

kirkevalg. 

 

Formanden 

 Reformationsgudstjeneste i Viborg d. 31. oktober kl.17.00, der vil være en 

efterfølgende koncert i Viborg Musiksal. Der blev udleveret materialer vedr. midler 

fra kompetencefonden. Der vil være våbenhuskaffe følgende datoer: Ramsing 

d.22.oktober, Håsum d.2. november, Ramsing d.4. november. 

 

Kirkeværge/kontaktperson 

 Udbedring af våbenhus ved Håsum Kirke er foretaget. Ligeledes er hjørne ved 

graverhuset i Håsum ordnet. Der mangler understrygning i tårnet. Der har været 

drøftelse med Finn Hansen vedr.net ved vinduer i Håsum Kirke. 



 Ramsing Kirke har fået kalket det hvide på kirken. Maling af træværk på nordsiden 

af skibet er blevet foretaget. Ny flagstang er indkøbt til Ramsing Kirke. Liste over 

pårørende til personalet er blevet udarbejdet, mangler blot at blive lamineret.  

 

Graver/medarbejderrepræsentant  

 Der var afbud fra Svend Erik. 

 

Udvalg 

 Intet at bemærke 

 

Kassereren 

 Intet at bemærke 

 

5. Evt. 

Besked vedr. aflastningsklokke til Håsum Kirke forventes at komme i december måned. 

Næste møde er onsdag d.25.oktober 

 

 

Ref.HA 

 


