Gudum Menighedsråd
Referat åben møde torsdag den 12. april 2012 kl. 1900.
i Gudum Præstegård

Indlednings sang / salme Per.

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.

120412-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

120412-02
Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde(r).
Godkendt og underskrevet

120412-03
Beslutning

Budget 2013, herunder budgetønsker for 2013.
Drøftet

120412-04
Provstesyn tirsdag d. 1. maj kl. 09.00 for Gudum kirke og kirkegård samt
klokken 10.30 for Gudum Præstegård.
Inventarliste, synsprotokol og kirkegårdsprotokol skal være til stede ved synet.
Bilag 120412-04-1 provstens indkaldelse.
Beslutning
Orientering

120412-05
Menighedsråds valg 2012
 Sidste frist for at søge om at benytte den nye mulighed, at afholde Menighedsråds
valget som valgforsamling, er d. 13. april.
 Der skal træffes beslutning om der skal arbejdes på en sammenlægning med
Fabjerg allerede fra næste valgperiode, eller næste valgperiode skal bruges til at
modne tanken hos de to menigheder og menighedsrådene.
 Mange forhold skal afklares, her i Gudum er der de senere år rationaliseret,
stillingen som kirketjener og kirkesanger er slået sammen og dermed reduceret
antal medhjælpertimer på kirkegården fordi graveren nu også arbejder om
mandagen, skal det samme ske i Fabjerg, skal der kun være én graver og
kirkegårdene drives sammen, antal medlemmer i det nye råd o.s.v.
Beslutning

Konklusionen på mødet med Udviklingschef Flemming Vium Nielsen fra
Landsforeningen for Menighedsråd er at de 2 menighedsråd ikke vælger at
arbejde frem mod sammenlægning fra december 2012
Vi søger om dispensation til at afvikle valget som valgforsamling.
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Orienteringsmøde og valgforsamling forud for menighedsrådsvalget ændres til
den 11. september 2012.
120412-06
Beslutning

Åbent punkt
Ingenting

120412-07
Møde med Personalekonsulent Louis Torp hos Per den 17 april kl. 16.30.
Mødet blev aftalt i sin tid ved præsentationen af konsulenten på provstikontoret. Han skal
bydes velkommen og vi skal finde ud af hvad det er han i praksis kan bruges til og måske
aftaler konkrete opgaver.
Beslutning
Til orientering

120412-08
Aften gudstjeneste den 10 juni med gåtur før / efter. Ebbe, Karin og Bente
orienterer om arrangementet.
Beslutning
Bekendtgøres i kirkebladet.

120412-09
Frilufts gudstjeneste den 19. august ved Sognehuset. Er alle detaljer på
plads, kaffe, alter, højtaler, og ??
Beslutning
Højtaler – Christian
Kaffe – menighedsrådet
Alter – spejderne spørges
Klokke – Christian

120412-10
Beslutning

Åben hus i kirke, kirketårn, maskinhus og graverhus i 2012 ???
Vi springer over i 2012

120412-11
Graveren
Test af gravstedsaftaler og ?
Beslutning
Pyntning af kirken til konfirmation
Kalender i ringeanlægget virkede som det skulle i påske.

120412-12
Kirkeværgen
Baby salmesang og ?
Beslutning
Nr. Nissum og Fabjerg vil gerne være med til børnesalmesang. Der
arbejdes videre.

120412-13
Beslutning

Kontaktperson
Ferien planlægges så afløsere kan findes
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120412-14
Beslutning

Eventuelt
Ingenting

Referat ved Bente Tang Nielsen
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