Gudum Menighedsråd
Åben møde torsdag den 10. marts 2011 kl. 1900.
i Gudum Præstegård

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. Medarbejder repræsentant Ole Sund.

Indledende salmevalg: Christian.

110311-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

110310- 02
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Per: not Jacob ikke deltog i punkt 1 og 2
Beslutning
Godkendt og underskrevet

110310-03
Beslutning

Regnskab 2010 og åbnings balance 2011.
Regnskabet for 2010 fremlagt og gennemgået
Regnskabsføreren laver åbningsbalancen 2011.

110310-04
Ekstra bevilling fra provstiudvalget. Provstiudvalget har ved skrivelse af 10.02.11.
meddelt ekstra bevilget på kr. 226.189 af 5 % midlerne til dækningen af merudgifterne ved
fratrædelsesordning og eksternt hjælp på kirkegården i forbindelse med sygemeldte medarbejdere.
Beslutning
Orientering
110310-05
Medarbejdermødet referat fra mødet d. 8.feb.2011
Bilag 110310-05-1 Referat fra medarbejdermødet
Beslutning
Vi havde et godt medarbejdermøde med en positiv stemning med de nye
medarbejdere.
110310-06
Musikarrangementer. Eva Rahbek ønsker drøftet fremtiden for børnekor,
koncerter og andet. Eva Rahbek deltager i behandling af punktet.
Beslutning
Tilskud til voksenkoret er bevilget.
Eva arbejder på at forsætte med adventskoncerten med lokale kræfter.
Hvordan mulighederne bliver for børnekorets øvning, kan Eva først se efter
sommerferien.
Måske en sangaften med f.eks Søndbjerg Eterskole.

110310-07
Når Gudum skole nedlægges. På et møde d. 2. marts 2011 mellem forskellige
aktører i Gudum drøftedes muligheden for at bevare skolebygningerne som et kulturelt
samlingspunkt for sognet. Hvad er menighedsrådets og kirkens rolle i den sammenhæng. Ebbe og
Christian deltog i mødet.
Beslutning
Gudum Menighedsråd
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Menighedsrådet bakker op om projekt Gudum Skole i den udstrækning vi kan og
må.

110310-08
HR-konsulent som afløser af nuværende provstikonsulent og mulige samarbejde
over sognegrænserne.
Det er tanken at konsulenter skal hjælpe menighedsrådene ved ansættelse, ansættelsesbreve,
arbejdsforbrug på kirkegården og andet.
Formand og kontaktperson er inviteret til møde om emnet på provstikontoret d. 22 marts.
Bilag 110310-08-1. Skrivelsen fra provstiet.
Beslutning
Christian og Per tager med til mødet.

110310-09
Varmestyring i kirken. Sidst behandlet i punkt 110126-21. Jacob og Christian har
som aftalt drøftet mulighederne med tilbudsgiver og derudover konsulteret DANFOSS.
Beslutning
Varmestyring til kirken er bestilt.

110310-10

Kirkeværgens punkt
a.Færdiggørelse af automatisk ringning
b. Edb graverkontor
c. elforbruget i kirken

Beslutning
Automatisk ringning med støjdæmpning i tårnrummet er etableret.
EDB på graverkontoret incl. programmer til kirkegården er installeret.
Graverkontorets nummer er 2374 3474, da fastnet bliver nedlagt.
Ole er obs på elforbruget i kirken.

110310-11
Sognefællesskabs arrangement 29. maj
Sognefællesskabet opfordrer alle med en kreativ interessant hobby til at dele den med andre i et
arrangement. Skal kirken / menighedsrådet bruge muligheden for at ”vise flaget” og få en uformel
snak med folk.
Bilag 110310-11-1 Indbydelsen.
Beslutning
Vi tænker over, hvad vi kan bidrage med.

110310-12
Opfordring til at støtte Biohusets indkøb af digital fremviser. Opfordringen
kommer fra formanden for Hygum menighedsråd.
Bilag 110310-12-1 opfordringen fra Lise Thomsen.
Bilag 110310-12-2 provstens bemærkninger til henvendelsen.
Beslutning
Orientering

110310-13
Beslutning

Kontaktpersonens punkt
Ingenting

110310-14
Ribe turen. Punktet blev udsat på januar mødet.
Forhenværende kirkesange Hans Schwenker inviterer Gudum menighed til et besøg i Ribe. Turen er
aftalt til lørdag d. 28. maj 2011 med afgang fra Gudum kl. 0900 og hjemkomst ca kl 18.
Det skal aftales hvem der er tovholder på turen og hvem der gør hvad, tilmeldingsfrist mv.
Beslutning
Planlægningen fortsætter. Turen koster 100 kr. pr. person. Tilmelding til Karin
senest den 14. maj. Indbydelse med pris og tilmeldingsdato med telefonnummer
og mailadresse.
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110310-15
Åbent hus 26. juni i maskinhus, personale faciliteter, kirke og tårn. Det skal
afklares hvem der er tovholder på arrangementet, hvem der gør hvad – annoncering og anden
forberedelse, vise rundt, vagt i tårnet mv.
Beslutning
Udsættes til næste møde

110310-16
Møde mellem formænd og næstformænd i Fabjerg, Nissum Gudum d. 26. januar.
Det var på initiativ af Nissum menighedsråd. Karin og Christian deltog i mødet og orienterer om
drøftelserne.
Beslutning
Gensidig orientering. Et møde mellem alle 3 menighedsråd en gang i foråret.

110310-17
Fællesmødet med Gudum Sognearkiv i kirken – om kirkens gådefulde historie ved
redaktørerne af Nationalmuseets nye bog. Evaluering
Beslutning
Der var god tilslutning. Det var en rigtig god aften. God samarbejde med
sognearkivet.

110310-18
Div. indgået post siden sidst.
Bindende stiftsbidrag
Skoletjeneste i Viborg stift
Tilbud fra Riis rejser om grupperejser, fra Meedom arkitekter og fra Danmarks gruppe guide.
Ansøgning fra Danmarks Kirkelig mediecenter.
Beslutning
Orientering

110310-19
Præstestillinger i Viborg Stift. Biskoppen meddeler at antallet af faste præstestillinger
i stiftet skal reduceres med 2,7 inden udgangen af 2015.
Bilag 110310-19-1 biskoppens brev.
Bilag 110310-19-2 skematisk oversigt over præstestillinger.
Beslutning
Lemvig Provsti skal afgive 0,7 stilling inden udgangen af 2015.

110310-20
Eventuelt
Højesterets afgørelse om bod ifbm mangler ved ansættelsesbeviser.
Orientering
---------------------------------------------Lukkede punkter på særskilt dagsorden.
Referat ved Bente Tang Nielsen
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