Gudum Menighedsråd

Åben møde dag den 11. april 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.
Afbud fra Per Steensgaard Pedersen
Indledende salmevalg: Christian.
110411-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

110411-02
Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet

110411-03
Beslutning

Budget 2012
Udmelding fra provstiet forventes at komme ca. den 15. april.

110411-04
kirkesyn – godkendelse af referat og beslutning om hvilke nye ting der skal der
skal optages som nye projekter i budgettet.
Beslutning
Alle projekter/vedligeholdelser både nye og gamle er gennemgået

110411-05
Energiforbruget - olie og el – kan forbruget minimeres. Det virker som lyset ved
parkeringspladsen og kirken brænder unødvendig. Skal nok tænkes sammen med den nye eltavle.
Beslutning
Ole tager styring af udelys op sammen med El-Jepsen når eltavlen bliver skiftet.

110411-06
Gudstjeneste fornyelse. Viborg stifts udvalg for gudstjeneste og fornyelse ønsker
at inspirere Menighedsrådet til at sætte fokus på sognets gudstjeneste.
Bilag 110411-06-1 Stiftets oplæg.
Bilag 110411-06-2 Ebbes tanker om fornyelse
Beslutning
Ebbe aftaler med stiftspræst Thomas Felter, Gedsted til det næste
menighedsmøde.

110411-07
for turen.
Beslutning

Ribe turen lørdag den 28. maj . Karin har for nogle dage siden rundsendt program

Karin har lavet en indbydelse.

110411-08
Stiftsmenighedsrådsstævne
Indbydelse til Stiftsmenighedsrådsstævne og Landemode gudstjeneste i Viborg Domkirke og i
Tinghallen. Indbydelsen gælder tillige alle medarbejdere og ægtefæller.
Bilag 110411-08-1 Stiftets indbydelse.
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Beslutning
Tilmelding til Christian.

110411-09
Sognefællesskab – Det kreative Gudum den 29. maj.
Sognefællesskabet opfordrer alle med en kreativ interessant hobby til at dele den med andre i et
arrangement på Gudum skole.
Skal kirken / Menighedsrådet ”vise flaget” og deltage i fællesskabet og dermed bruge en god
anledning til en uformel snak med Gudumboerne.
Beslutning
Vi arbejder videre med program til dagen.

110411-10
Åbent hus 26 juni i maskinhuset, kontor og personale faciliteterne, kirken og
tårnet. Det skal afklares hvem der er tovholder på arrangementet, hvem der gør hvad – annoncering
og anden forberedelse, vise rundt, vagt i tårnet mv. Punktet blev udsat på sidste møde.
Beslutning
Omtale i kirkebladet.
Dagen bliver planlagt.

110411-11
HR konsulent sammen med Struer provsti. Den 22. marts deltog Per og Christian i
et opstartmøde i Provstiet. En HR konsulent skal hjælpe de enkelte Menighedsråd med f.eks.
ansættelser, ansættelsesbeviser og lønforhandlinger.
Bilag 110411-11-1 Referat fra mødet i provstiet.
Beslutning
Efterretning

110411-12
timer.
Beslutning

Kirsten Skaarup er den 1. april ansat som gravermedhjælper med 1.000 årlige

Efterretning

110411-13
Beslutning

Kirkeværgens punkt
Ingenting

110411-14
Beslutning

varmestyring kirken. Orientering om status for projektet.
Bliver installeret i uge 17.

110411-15
Beslutning

kontaktpersonens punkt.
Fraværende

110411-16
Beslutning

Graverens punkt
Det har været en god start på forårsarbejdet for både Ole og Kirsten.
Ole er tilmeldt forskellige obligatoriske kurser.
Dørpumpe til det offentlige toilet monteres.

110411-17
Arbejdsplaner. 110104-17 Der skal fremover udarbejdes arbejdsplaner for alle
ansatte. På grund af manglende vejledninger og anbefalinger m.v. fra centralt hold er det tidligere
besluttet i første omgang at lade kirkebladet udgøre midlertidige arbejdsplaner.
Beslutning
Udsættes – vi mangler oplysninger
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110411-18
Indbydelse til netværksaften for kontaktperson og kirkeværger i Idom.
Oplægsholder er Tina Louring fra Landsforeningen af Menighedsråd
Beslutning
Jacob og Per ønsker at deltage.

110411-19
Beslutning

Gudum skole. Har nogen hørt nyt.
Ingenting

110411-20
Beslutning

Åbent punkt.
Ole skal godkendes til at attestere reginger

110411-21
Beslutning

Næste kirkekaffe, er der dato på det.
Åben kirke er den næste

110411-22
Beslutning

Div. indgået post siden sidst.

110411-23
Beslutning

Eventuelt
Ingenting

110411-24

Lukket punkt – personalesag.

Referat ved Bente Tang Nielsen
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