Gudum Fabjerg Menighedsråd

Fælles Menighedsrådsmøde ÅBEN del
onsdag den 29. juni 2011 kl. 19.00.
i Præstegården

Gudum
Bente Tang Nielsen, sekretær og PGU
(og sekretær v fællesmøder)
Christian Futtrup, formand og PGU
(formand ved fællesmøder)
Ebbe Sunesen, sognepræst
Jacob Tougaard. Kirkeværge
Karin Nørskov Sørensen, næstformand og Kasserer
Per Steensgaard Pedersen, kontaktperson

Fabjerg
Anna Stokholm Kristensen, kirkeværge, og kasserer
Bente Serup, formand i Fabjerg
(og næstformand ved fællesmøder)
Britta Sunesen, regnskabsfører.(ikke rådsmedlem)
Ebbe Sunesen, sognepræst
Ib Bjerg, sekretær
Rita Mikkelsen, kontaktperson og PGU
Jens Larsen, næstformand og PGU

Afbud fra Per Steensgaard Pedersen og Anna Stokholm

Salme og indledning

110629-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

110629-02
Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat fra møde 110510
Godkendt og underskrevet

110629-04
Nye døre i præsteboligen. Præstegårdsudvalg et har via mail godkendt ændret valg af yder døre i
præsteboligen. Ny postkasse grundet der ikke er brevsprække i de nye døre.
Det indstilles at ændringen godkendes.
Beslutning
Døre og postkasse er godkendt

110629-5
Underskrift Krøjkærvej erstatning og tinglysning.
Underskrifts berettigede, Christian, Bente Serup, Jens Larsen og Bente Tang skal underskrive
papirerne for tinglysning. Jens skal derudover underskrive som ny underskrifts berettiget.
Beslutning
Underskrevet

110629-06

Projekt garage / velfærds rum

I sidste mødes punkt 100510-07 drøftedes et skitse oplæg for dobbelt garage og velfærds rum.
Efterfølgende har provsten ved et møde i præstegården mellem provsten, Ebbe og Christian
tilkendegivet at der, ved samme lejlighed, bør vurderes på en samtidig udvidelse af
konfirmandstuen.
Hvis de to menighedsråd kan tilslutte sig et ændret og udvidet projekt har provsten givet grønt
lys for at vi sætter en arkitekt til at udarbejde et skitseprojekt ud fra ovenstående.
Beslutning
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Det er et nyt projekt vi skal til at se på.
Vi beder et arkitektfirma om et ideoplæg til garage, velfærdsrum og konfirmandog menighedslokaler samt parkeringsplads.
Arealerne på Præstegårdsvej 10 kan inddrages i projektet.

Det tidligere projekt aflyses.

110629-07
Møde med biskop Karsten Nissen og menighedsrådene i Fabjerg, Nissum og
Gudum. Det forventes at der foreligger en dato før mødet.
Beslutning
Tirsdag, den 27. september kl. 19.00 i menighedslokalerne i Nr. Nissum.

110629-08
4000 lit. olietank. I forbindelse med godkendelse af den nye olietank på
Præstegårdsvej 10 blev det konstateret at der i BBR registret stod skrevet at der var en nedgravet
4000 lit. olietank. Efter lidt detektivarbejde blev kommunen overbevist at den for længst er
gravet op og registreringen i BBR er nu slettet.
Beslutning
Til orientering.

110629-09

Eventuel

110629-10

Næste møde. Der er aftalt næste møde til den 23. aug. 2011.

Der bliver sikkert behov for ekstra møder i forbindelse med det kommende byggeprojekt.

110629-11

Lukket møde Forpagtergården

Referat ved Bente Tang Nielsen
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