Gudum Menighedsråd
Åben møde torsdag den 30. juni 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 Ole Sund. Godt hvis Per kontakter Ole inden møde for opsamling.
Indledende salmevalg:

....Per ....

Husk Kalender

110630-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

110630-02
Godkendelse og underskrift af referat
fra åben og lukket møde d. 24 maj
lukket møde 15. juni samt
medarbejdemødet d. 17. maj.
Beslutning
Godkendt og underskrevet
110630-03
Beslutning

Kasserer økon / budget / regnskab – hvis der noget aktuelt.
Intet nyt

110630-04
Kirkesyns indberetning godkendt i provstiet - med bemærkningen: under
forudsætning af at der kan skaffes økonomisk dækning for afholdelse af udgifterne
Beslutning
Til orientering

110630-05
Kirkekor, henvendelse fra Nissum om at dele omkostninger I løn til leder.
Bilag 110630-05-1 henvendelsen fra Karsten Vinter
Beslutning
Punktet udsættes til sensommeren

110630-06
Beslutning

Mødet med Biskop Karsten Nissen
Den 27. september kl. 19.00 i kirkehuset i Nr. Nissum.

110630-07
Beslutning

Menighedsråds Møder – fastsættes for mindst næste halvår
22. september, 25. oktober, 17. november, 12. januar

110630-08

Fyld kirken tema over hele landet – noget for Gudum?
Læs om projektet på www.fyldkirken.dk
plaket om projekt fyld kirken http://fyldkirken.dk/?page_id=1403

Beslutning
Vi fylder kirken til høstgudstjeneste den 11. september kl. 10.15
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110630-09
Menighedsmøde 5. okt. i kirken, hvor stiftspræst for gudstjeneste og forkyndelse,
Ths. Felter fra Gedsted, sætter fokus på sognets gudstjeneste. Tovholder for det praktiske??
Læs om Ths. Felter: http://www.viborgstift.dk/praester-msaerfunktion/stiftspraester.html
Beslutning
Tema: Gudstjeneste fornyelse – hvad kommer det mig ved?

110630-10
Beslutning

Høst gudstjeneste menighedsrådets tur til at stå for frokost – hvem er tovholder
Søndag, den 11. september kl. 10.15.

110630-11

Revidere af kompetenceplan og ringe regulativ
Gennemgang og evt. tilpasning af kompetenceplan og ringe regulativ, herunder
hvornår der skal kimes med klokkerne.
Der blev ikke kimet i pinsen i år og ingen kan tilsyneladende huske hvad praksis har
været tidligere.
Bilag 110630-11-1 kompetenceplan, sidst revideret 11. jan.2011
Har uden held søgt efter ringeregler.
Beslutning
Per og Bente laver et udkast til ringeregulativ for Gudum
Kompetenceplanen revideres til næste medarbejdermøde.

110630-12
Opgavelisten fra budgetmødet – er der hængepartier?
Bilag 110630-12 opgavelisten
Beslutning
Laves til næste møde grundet graveres forfald i aften.

110630-13
Beslutning

Gudum skole, orientering hvis der foreligger nyt.
Intet nyt

110630-14
Beslutning

kontaktpersonens punkt
Jacob og Per har været på kursus for kirkeværge og kontaktperson
Per er i gang med MUS-samtaler

110630-15
Kirkeværgens punkt
løvsuger skal repareres, jvf. sidste mødes punkt 110524-08
energiforbruget –El Jepsen har set på muligheden for at reducere elforbruget i de udendørs lamper.
Eltavle – den store i kælderen er nu skiftet
Beslutning
Løvsugeren er igen klar til brug.
Energiforbrug – energisparrepærer sættes i udendørslamperne. Lamperne
slukker på kirkegården kl. 22.00.
Eltavlen er udskiftet.
Alle gravstedsbreve er gennemgået.

110630-16
Evalueringer Åben hus i kirken –
kirken og menighedsrådets deltagelse arrangementet om det kreative Gudum i skolen Ribeturen
Beslutning
God stemning til Åbent hus.
En rigtig god tur til Ribe.
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110630-17
Beslutning

Eventuelt
Ingenting

Referat ved Bente Tang Nielsen
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