Gudum Fabjerg Menighedsråd
Refer at Fælles Menig hedsrådsmøde ÅBEN.
ons dag den 12. sept. 2012 kl. 19.00.
i Præstegår den

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 Pede rsen
Salme og indledning Ib Bjerg

120912-01 Godkendelse af dagsorden
Beslutni ng
Godkendt

120912-02 Godkendelse og underskrift af re ferat fra sidste møde.
Beslutni ng
Godkendt og unders kr evet

120912-03 Økonomi
Økonomi genere lt efte r budgetmøde hos pro vsten forle den.
Provstiudvalg go dkender bilag 5 ø nsker, herunde r nø dvendig udst yr til
til ny bygningens køkken.
Beslutni ng
Gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvar tal som vedrører
begge m enighedsr åd.
Vor e budgetøns ker er gået igennem vedr. 2 013.
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120912-04 Kirkeblad / for eni ngsblad – se refe ratet fra møde d. 15/08.
Der skal drøftes farve valg og anno ncer.
Ebbe medbringe r udkastene.
Beslutni ngFormatet og farvevalg et bliver s om det nuv ærende blad med
16 sider.
Prisen for bl adet bliv er på ca. samm e niveau.

120912-05 Byggeriet – det igangværende .
Der er berammet rejse gilde d. 12/9 kl 15.
Ebbe har prøver med på bordplade r og skabslåge r.
Hvem tilbyde r sig med en rejsek rans?
Jens Larsen e r tovholder på pølser og bajere ved rejsegildet.
Beslutni ng
Et hyggeligt rejsegilde.
Gulvklinker, bor dpl ade samt skabsl åger er valgt.
Indvielsen fredag, den 30. novem ber kl. 14.00.
Åbent hus fra kl. 14.00 til 17.00.

120912-06 Frilufts gudstjenesten
Noget mindre fremmøde end tidligere år – årsag ??
Vejret var godt – er der for lidt frilufts over det på stedet .?
Beslutni ngDen 19. august var m åske dårlig i år, for di der var flere
efters kol er, som startede denne dag. Dato s kal ov ervejes til
næste år.

120912-07 Studieturen aflyst.
Der var kun t ilmeldt 1 3 og to af dem hav de forbehold.
Beslutni ngÆrgerligt det i kke blev til noget.

120912-08 Organister vikardækni ng.
Der har afholdt møde i provstiet for kontakt personer angående et
samarbejde om organisters vikardæk ning mv.
Organisterne er indbudt til samlet møde de n 14/9.
Beslutni ngRita og Per har været til møde med personalekonsul ent Louis
Torp.
Organisterne er efter følgende til møde med Louis Tor p.
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120912-09 Baby salmes ang fra 3 måneder til 1 år
Beslut ningCarsten Winther, Ebbe Sunesen og Jac ob T oug aar d har været
samlet. Arrangementet skal være fælles for Fabjerg, Nissum
og Gudum. Der kan vær e om kring 10-12 stk. med. Det skal være i
Gudum Kirke. Der ar bejdes videre m ed proj ektet.
Opstar t først i 2013.

120912-10 BUSK gudstjeneste. Sidst behandlet i punkt 120607-13
Beslut ningDen 28. oktober i Fabj erg Kirke kl. 10.15. Kirkefr okost efter
gudstjenesten.

120912-11 Næste møde
Beslutni ngDen 22. november 20 12.

120912-12 Eventuelt
Beslutni ngIngenti ng

Refer at ved Bente Tang Nielsen
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