Gudum Menighedsråd
Referat Åben møde onsdag den 14. marts 2012 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.
Regnskabsfører Annette Flyvholm deltager i regnskabspunktet

Indledende salmevalg:
120314-01
Beslutning

Ole Sund

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

120314-02
Beslutning

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

120314- 03
Regnskab 2011 til godkendelse
Bilag 120314-03-1 Regnskab 2011
Bilag 120314-03-2 Anlægsregnskab 2011
Annette Flyvholm deltager i punktet.
Beslutning
Regnskabet er forelagt af Annette Flyvholm

120314-04
Menighedsrådsvalg
Der er mulighed for at afviklet valgt efter en metode som er en tillempet variant af freds eller
aftalevalg. Der skal søges om dette hvis man ønsker at gøre brug af muligheden.
Karin, Ebbe og Christian har deltaget i et optakt møde med biskoppen og tre fra stiftsøvrigheden.
Der refereres fra mødet.
Bilag 120314-04-1 Menighedsrådsvalg med ventil
Der skal være mere detaljerede at finde på den Digitale arbejdsplads
Beslutning
Der er kommet en henvendelse fra Fabjerg Menighedsråd om evt. dannelse af
pastoratråd. Vi arbejder videre på et fællesmøde med Fabjerg.

120314-05
Beslutning
kontaktperson
Medarbejdermødet
Beslutning
Veloverstået medarbejdermøde

120314-06
Babysalmesang
Beslutning

Kirkeværgen

Jacob arbejder videre sammen med Fabjerg og Nr. Nissum.

120314-07
Tilbud aut ringning
Der er modtaget tilbud fra Worm klokkeservice, ang. kalender til det automatiske ringesystem.
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Bilag 120314-07-1 Tilbuddet fra Worms
Beslutning
Jacob sætter projektet i værk.

120314-08
Afprøvning af nyt system for gravstedaftaler
Kirkeministeriet udvikler for tiden et nyt elektronisk system til gravstedsaftaler (GIAS). Systemet skal,
inden det tages i brug, "prøvekøres" i 3 provstier.
Gudum kirkegård er udpeget som det ene sted i Lemvig provsti
Bilag 120314-08-1 provstens skrivelse
Beslutning
Dejligt at vi er blevet udvalgt til at deltage i projektet.

120314-09
Kalk afskalling
Beslutning

Graveren

Snart færdig med at tage gran af.
Ole køber et nyt gravklæde.
Der undersøges om syning af nyt alterdug.
Kalk afskallingen tages op til provstesyn

120314-10
Beslutning

Fastelavn søndags gudstjeneste med tøndeslagning i Sognehuset. Evaluering.
Der var en forventning om, der skulle betales for kaffen, så det arbejder vi videre
med.

120314-11
Beslutning

Åben punkt
Ingenting

120314-12
Sangkor Gudum Nissum
Formand for Nissum Menighedsråd har anmodet om et møde angående Gudum Nissum koret.
Beslutning
Møde den 23. marts kl. 16.30.
Christian, Ebbe og Karin deltager fra Gudum.

120314-13
”Kirkebil” til pensionist sammenkomst
Ebbe har foreslået at der kan rekvireres ”Kirkebil” til pensionist sammenkomst i præstegården.
Fabjerg har fundet deres egen løsning.
Beslutning
Det er en god idé, under samme betingelser som kirkebilen.

120314-14
Lille guds klovn
I Lemvig Provsti har vi igennem nogle år haft et samarbejde imellem sognene i Lomborg, Rom,
Lemvig, Heldum, Houe, Hygum og Tørring om at tilbyde børn og deres forældre en teater- eller
dramaforestilling.
I år har vi tanker om forestillingen ”Guds lille klovn” – en musik- og billedforestilling, som henvender
sig til børn mellem 6 og 10 år og deres voksne. Men da forestillingen kræver scenetekniker og leje af
meget teknisk udstyr, må der nødvendigvis samles 4 - 5 forestillinger i løbet af en uge. Så
spørgsmålet er, om der er flere, der har lyst til at være med?
Bilag 120314-14-1 henvendelsen om arrangementet
Bilag 130314-14-2 Om Guds lille klovn.
Beslutning
Udsættes til næste fællesmøde

120314-15
Gudum Menighedsråd
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Beslutning
Ingenting denne gang

120314-16
1o. juni aftens gudstjeneste med vandreturs arrangement før eller efter.
Hvordan og hvem gør hvad - tovholder
Beslutning
Gudstjeneste kl. 19.30

120314-17
Beslutning

Hvad er kirkekaffe (Bente)
Drøftet. Kirkekaffe med brød koster fremover 20,00 kr. Glat kaffe i våbenhuset
gratis.

120314-18
Distriktsmøde d. 28 marts i Bøvling kirke, med efterfølgende møde med emnet:
Hvad gør vi med folkekirken.
Tilmeldin senest 21. marts
Beslutning
Tilmelding til Christian inden den 21. marts 2012.

120314-19

Orienteringspunkt

 Tak fra Velgørenheds selskab for bidraget. Håber på støtte igen.
 Kursuskatalog fra Kirkelig mediecenter
Beslutning
Orientering

120314- 20

Eventuelt.

Referat ved Bente Tang Nielsen
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