
Orienteringsmøde i menighedsrådet i Kuben 9/6 2020 

 

1. Velkomst ved Leo Berwald 

2. Niels Olesen valgt til dirigent 

3. Leo Berwald orienterede om opgaverne, der spænder fra ansvar for bygninger, medarbejderne til 

at sørge for økonomien. Årets største opgave har selvfølgelig været ansættelse af ny præst. Der er 

indstillet en præst og vi venter på kirkeministerens udnævnelse. 

Leo Berwald læste vores nye præsts beskrivelse, hvor vi dog ikke kan offentliggøre navnet. 

Vi er kommet sammen med Troldhede i et nyt pastorat. Der er gang i et nyt orgelbyggeri i Herborg, 

der bliver sat ind i løbet af efteråret. 

 

4. Albert Dyrvig bliver tiest sat i arbejde af andre, orgel sættes ind fra uge 34 til uge 44, arv til Herborg 

kirke. Kirkeuret er nede pt, men kommer op igen. Vi mangler reservedele. Der er stadig snak om 

gamle gravsten, hvor de skal placeres, lys og evt. pavillon på kirkegården. Asfaltering af p plads i 

Herborg 

Niels Olesen: Ny graver i Nr Vium, det går godt, hun er godt i gang med arbejdet. Der er også gamle 

sten i Nr Vium. Der holdes møde 10/6 i Nr Vium om det. 

Lene Mose Nielsen: Håber på nye aktiviteter med det nye orgel. Koncert med Sigurd Barrit udsat til 

næste år, temaet er genforeningen. Vi sørger for kirkekaffe aftensang mm. 

Kirkebladet er fornyet med deltagelse af alle 3 sogne i pastoratet, det vil udvikle sig.  

Kristian Korsholm: præsteboligen er nu gennemrenoveret med nye gulve, nye lofter, nyt 

varmeanlæg med gulvvarme, nye vinduer og nyt køkken. Vi mangler aflevering og rengøring. 

Johannes W. Jakobsen orienterede om orgelet indsættelse i kirken og var kort omkring forvaltning 

af arven. 

5. Johannes W. Jakobsen gennemgik regnskab 2019 og budget 2021. Budgettet er ikke færdigt endnu 

 

6. Leo Berwald orienterede om de ny regler for valg til menighedsrådet. Der er valg til 

menighedsrådet 15/9, hvor der skal vælges 5 i Herborg og 3 i Nr Vium. Der stemmes om valgene på 

opstillingsmødet og ma kan stemme på halvdelen af det antal, der skal vælges, der rundes op ved 

ulige antal. 

7. Valget afgøres på opstillingsmødet, der er mulighed for at fylde op efterfølgende inden 6/10, hvis 

menighedsrådet ikke er fuldtalligt. Hvis der er utilfredshed med listerne er der mulighed for at 

komme med en ekstra liste senest 13/10 og derved fremprovokere et afstemningsvalg. 

Alle kan deltage i valgmøderne, men kun medlemmerne kan stemme. 

 

8. Leo Berwald genopstiller ikke. Johannes W. Jakobsen genopstiller, Albert Dyrvig vil gerne igen, 

Kristian Korsholm genopstiller ikke, Ella Poulsen genopstiller ikke. 

Lene Mose Nielsen er ikke afklaret, Thue Kirkegård genopstiller, Niels Olesen genopstiller ikke pga 

hans fremskredne alder. 

 

9. evt intet besluttes, alt drøftes 


