Gudum Menighedsråd
Referat åben møde onsdag den 26. oktober 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.
Indledende salmevalg:

111026-01
Beslutning

Christian

Godkendelse af dagsorden
Dagorden godkendt

111026-02
Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 22. sept. 22011.
Berigtigelse af punkt 110925-05 kollekt høstgudstjeneste. Det rigtige beløb er 6980 kr. – heraf er
øremærket 2000 kr. til Indre Mission og øvrige 6 organisationer får 830 kr hver.
Beslutning
Godkendt og underskrevet

111026-03
Referat fra menighedsmødet d. 5. okt.
Referatet har Bente tidligere udsendt.
Beslutning
Godkendt og underskrevet

111026-04
Beslutning

Økonomipunkter
Gennemgået kvartalsrapport og budgetformål.

111026-05
Beslutning

Graverens punkt
Sikkerheds vinterstøvler indkøbes til graver og medhjælper.
I gang med at grandækning.
Der bevilges 37 timer til hjælp/vejledning i grandækning på kirkegården grundet det første år for
Ole og Kirksten.
Fremover skal der ikke være blomster på altret, da de falde i med altrets mange flotte farver.
Christian Futtrup not: der bruges potteplanter hvor der skal være blomster

111026-06
Beslutning

Kirkeværgens punkt.
Fornyelse af gravstedsbreve og legater. Christian Futtrup foregår løbende
Undersøger om våbenhuset kan kalkes inden jul.

111026-07


Kontaktpersonens punkt.
Dato for (lidt forsinket) velkomst til kirkesanger / tjener Merethe Trillingsgaard.

Beslutning
Ole har været på forskellige obligatoriske kursus her i efteråret.
På søndag bydes Merete Trillingsgaard velkommen som kirketjener/sanger.

111026-08
Forpagtergården, Præstegårdsvej 10, er nu solgt til overtagelse d. 1. dec. 2011,
men brugsretten til ejendommen overtages når underskrifterne er sat på salg dokumentet og
Gudum Menighedsråd

111026 referat gmhr åben.docx

Side 1 af 2

bankgaranti for salgssummen er stillet.
Beslutning
Dejligt at Præstegårdsvej 10 er solgt.

111026-09
Udvidelse af kirkebladet.
Fra en af sognets foreninger er der forespurgt om mulighed for at kunne få omtale og annonceringer
af arrangementer i kirkebladet.
På det seneste møde i kirkebladsudvalget blev emnet drøftet og blev anbefalet overfor
Menighedsrådene.
Beslutning
Vi er positive indstillet.

111026-10
Mødet med biskop Karsten Nissen. Referat fra mødet mellem biskop Karsten
Nissen og menighedsrådsmedlemmerne i Fabjerg, Nissum og Gudum den 26. sept.
Beslutning
Det var et godt møde

111026-11
Lysgudstjeneste ved Kyndelsmisse.
"Kyndelmisse" betyder lysfest, og det var indtil 1770 en helligdag, som lå den 2. februar, altså midt i
vinterens hjerte. Og evangeliet til denne dag forkynder, at Jesus Kristus er lyset for os i verdens
vintermørke.
Den gamle skik er ved at dukke op igen i form af aftengudstjenester på en søndag, der ligger nær
ved 2. februar.
Som optakt til kyndelmisse-gudstjenesten der mulighed for at arrangere i en forudgående
fællesspisning.
Beslutning
Den 29. januar 2012.

111026-12
Lærred på fod til kirken til brug ved visninger af billeder og Power Paint
præsentationer. Ebbe har forberedt punktet.
Beslutning
Ebbe arbejder videre med projektet.

111026-13
Kollekter i 2012.
Ebbe bedes medbringer oversigt over sidste års kollekter – evt. for 2 år.
Beslutning
Vi forsætter med samme liste, som i 2011.

111026-14
Beslutning

Øvrig indgået post siden sidst.
Åbne kirker, - henvendelse fra kirkefondet.
Orientering

111026-15
Eventuelt
Drøftelse af det kommende møde med arkitekten om næste års garagebyggeri.
Beslutning
Mødet bliver den 10. november 2011.
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