Husk
Gudum Menighedsråd

Referat Åben møde tirsdag den 23. november 2010 kl. 1900.
i Gudum Præstegård
Konstituerende møde
Husk Kalender
Medlemmer:
Bente Tang Nielsen, sekretær og referent, Christian Futtrup, formand, Ebbe Sunesen, sognepræst,
Jacob Tougaard, kirkeværge, Karin Nørskov Sørensen, næstformand og kasserer, Per Steensgaard
Pedersen, kontaktperson.
Der er afbud fra Per Steensgaard Pedersen på grund af akut sygdom i nærmeste familie.
Indledende salmevalg: Bente

259/101123
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

260/101123
Beslutning

Valg af formand
Ved skriftlig afstemning blev Christian Futtrup valgt

261/101123
Beslutning

Valg af næstformand
Ved skriftlig afstemning er Karin Nørskov Sørensen valgt

262/101123
Beslutning

Valg af kirkeværge
Jacob Tougaard er valgt

263/101123
Beslutning

Valg af kontaktperson
Per Steensgaard Pedersen er valgt

264/101123
Beslutning

Valg af sekretær
Bente Tang Nielsen er valgt

265/101123

Valg af underskrifte berettiget
Nuværende er formand og næstformand.

Beslutning
Genvalgt

266/101123

Valg af bygningssagkyndig
Nuværende er Tømrermester Preben Nielsen.

Beslutning
Genvalgt
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267/101123
Godkendelse og underskrift af referat fra lukkede møde d. 3. og 12. nov. 2010 og
åbent møde d. 3. nov.2010.
Beslutning
Godkendt og underskrevet

268/101123

Ny graver,

præsentation hvis muligt og
Menighedsrådsbladet til ny graver.

Beslutning
Tina Gade Kristensen får tilsendt Menighedsrådsbladet

269/101123

Hans Schwenker har opsagt sit job som kirkesanger pr. 31. december 2010.
Behandles også på lukket møde.
Bilag 101123-269-1 opsigelsen
Beslutning
Det tages med beklagelse til efterretning.

270/101123
Folkekirken og registreret partnerskab, endelig hørings svar til Kirkeministeriet.
Tidl. behandlet som punkt 239/101103 hvor KMs skrivelser var medsendt som Bilag.
De tre spørgsmål:
1. Skal ægteskab fortsat kunne indgås ved vielse i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den
borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse?
Ægteskab mellem mand og kvinde skal forsat kunne indgås i folkekirken med juridisk
gyldighed.
2.

Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket
ritual skal i givet fald anvendes?
Et borgerligt indgået registreret partnerskab kan efterfølgende få kirkens velsignelse. Det skal
foregå ved et velsignelses ritual og ikke et vielsesritual.

3.

Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke
ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken?
Det skal juridisk sikres, at præsten har friheden til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af
registreret partnerskab i kirken samt sige nej til at medvirke ved velsignelse af borgerligt
indgået partnerskab.
Beslutning
Christian indsender svar til kirkeministeriet.

271/101123
Kollektliste for år 2011, samme som 2010 eller skal der ændres.
Ebbe bedes medbringe nugældende liste.
Beslutning
Vi fortsætter med den nuværende liste

272/101123
Nationalmuseets bog om bl.a. Gudum kirke. Skal der arrangeres et møde
sammen med Sognearkivet og bogens redaktører.
Sidst behandlet som punkt 245/101103.
Bilag 101123-272-1 Pressemeddelelsen
Beslutning
Ebbe tager kontakt til forfatterne til bogen ang. et arrangement i kirken. Vi
foreslår i marts måned 2011.

273/101123
Ny regnskabsinstruks.
Bilag 101123-273-1 Regnskabs instruks
Beslutning

Bilag 101123-273-2 Bilag til instruks

Vi tager den nye regnskabspraksis til efterretning.
Bilag til regnskabsinstruks udfyldes og godkendes.
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274/101123
Beslutning

Fælles regnskabsfører – Karin orienterer.
Anette Flyvholm, Harboøre

275/101123
Øvrig indgået post siden sidst.
Lemvig velgørenheds selskab anmoder om støtte til at skabe juleglæde for betrængte familier.
Bilag 101123-275-1 Anmodningen
Beslutning
Viborg Stiftsbog 2010
Lemvig Velgørenheds selskab får 500 kr.
276/101123
Hjemmeside
Det er tidligere drøftet om der fornyelsen af kirkebladet også skulle ske en fornyelse af
hjemmesiden.
Beslutning
Ebbe og Christian arbejder videre mod en fornyelse af hjemmesiden.

277/101123
Beslutning

Årsregnskab 2009 retur med provstiets godkendelse
Efterretning

278/101123
Beslutning

Kirke kaffe første søndag i advent – tjek på aftaler
Christian sørger for kaffe/the. Bente sørger for kager.

279/101123
Beslutning

Automatisk ringning, evaluering
Det fungerer godt.

280/101123
Beslutning

Julehygge i præstegården. Invitation fra præsteparret.

281/101123
Beslutning

Eventuelt
Næste møde er den 4. januar 2011.

Lukket punkt personale punkt

Referat ved Bente Tang Nielsen
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