Gudum Menighedsråd
Refer at Åben m øde ti rsdag den 18. sept. 2012

kl. 1915.

i Gudum Pr æsteg ård

Bemærk mødetids punkt

Medl emmer:
Bente Tang Nielse n, sekretær og re ferent, Christ ian Futtrup, form and,
Ebbe Sunesen, sogne præst, Jacob Tougaard, kirkeværge, Karin Nø rskov
Sørense n, næstformand og kasse rer, Per Ste ensgaard Pe dersen,
kontaktperso n.
Afbud fra Kirkeværge Jacob Tougaard.
Indledende salm evalg:

120918-01
Beslutni ng

Bente

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

120918-02
Beslutni ng

Godkendelse og underskrift af r eferat fra sidste møde.
Godkendt og unders kr evet

120918-03 Økonomi
Provstiet sender e nde lig udmelding om drift s og anlægsramme 2013.
Bilag 12091-03-1 ende lig drifts og anlægsramme
Bilag 12091-03-2 Referat fra Off budgetmøde
Bilag 12091-03-3 Referat budgetsamråd
Bilag 12091-03-4 Gudum kirkekasse .
Beslutni ng
Orientering. Vi har fået vore ønsker opfyldt.

120918-04 Årsregnskabet fra r evisor
Revisor fremsender de t revidere de regnskab for 2011. Revisor erklærer at
regnsk abet ikke har givet anledning t il forbe hold s amt at regnskabet giver
et retvisende bille de af det aflagte regnskab for kirkekassen for år 2011.
Beslutni ng
Godkendt uden bemærkninger.

120918-05 Revisionsrapporten ti l underskrift
Revisor fremsender re visionsprotokol for re gnskabet 2011 med en
påtegning om at revisionen ikke har givet anledning til hverke n forbehold
eller supplere nde oply sninger.
Alle sk al unde rskrive revisionsrapporten.
Beslutni ng
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Underskrevet.

120918-06 Familien Oles ens grav sted på G udum kirkeg ård.
Gravstedet er fre det og afse nderne tilkende giver at gravste det er
vedlige holdt smukt og tilfre dsst ille nde med respekt for de gamle gravsten.
Efterkommere af familien medde ler at de fre msender rest indeståe nde på
kr. 4.000 der stammer fra et gammelt legat . Det overlades til
Menighedsrådet at anvende be løbet i afdø des ånd.
Bilag 1209-06-1 Skriv elsen fra P. Esmann Olesen og Hans Esmann Olesen.
Beslutni ng
Pengene besluttes br ugt til en bænk m ed en pl ade med
givers navn. Bænken s kal pl aceres v ed kir ken tæt på
gravstedet.

120918-07 Menig hedsrådsvalget
Ved Valgforsamlinge n d. 11. se pt. 2012 blev der opst illet e n liste med 5
personer o g tre ste dfo rtræde re. Sidste frist for indgivelse af nye lister er
18. sept. 2012 kl. 19.
Der deltog godt 30 af menighe dens medlemmer i valghandlingen hvor Niels
Anton Højgård var dirigent.
Beslutni ng
Der er ikke indlev eret nye lister ved fristens udløb, derfor
er følgende valgt til Gudum Menighedsr åd for 2013-2017.
Else Nielsen, Bente Tang Nielsen, C hristian Futtr up, Jac ob
Tougaard, A nne Kr agelund.
Følgende er valgt som stedfortræder e til Gudum
Menig hedsråd for 2013-2017.
Kirsten Grysbæk, Hans Peder Kr ogsgaar d, Karin Nørskov
Sørensen.

120918-08 Stifts øvrigheden på besøg i Gudum kirke fo r at drø fte
mulighede n for at fjerne bænkene i sideskibet og indrette en K irk e café.
På stiftets side deltog Biskop Karsten Nissen, stiftskontorchef Bodil Abildgård,
fuldmægtig jurist Dorthe Pinnerup, Stiftsamtmand Leif Sondrup og Provst Knud E.
Nisse n, en repræsent ant fra Nat ionalm useet , samt kongelig bygnings inspektør
og kirkegårdskonsulenten.
Der blev fra alle side set med velvilje på mulighe den for at ge nne mføre et
projekt efter e n re gulær godke ndelses procedure ..
Bilag 120918-08-1 referat fra besøget
Beslutni ng
Vi var godt tilpas med besøget, hvor vi fi k positive
tilkendegivelser fra stifts øvrighedens besøg.
Provstiudv alget bliver inviteret til Gudum, for at høre om
vore tanker vedr. for andring er i Gudum Kirke.

120918-09
Beslutni ng

høstgudstjenesten, ev aluering.
Der er indkommet 5.1 12 kr. i høstoffer.
Følgende organisati oner har fået del i høstoffer et:
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Børn i Sorg, Lemvig, SAT 7, Møltrup Optagelseshjem, Læg er
uden grænser, KFUK´s Social e ar bej de, Dans k Eur opamission,
KFUM & KFUM i Gudum (øremærket).

120918-10
Beslutni ng

Kontaktperson ens punkt.
Møde for kontaktpers oner for pr ovstiet.
Kirsten har v æret på et godt kursus.

120918-11 Kirkeværgen punkt
Baby salmesang.
Beslutni ng
Det er under planlæg ning. Ebbe orienter ede.

120918-12
Beslutni ng

Graverens punkt.
Kursus i det nye gr aversystem.
Hækklipning en er i ful d gang.
Kontakt til tømrer en vedr. dør en til det offentlige toilet,
som ikke kan l åses.

120918-13
Beslutni ng

Rullende kal ender for næste kirkeblad.
Ingenti ng denne gang.

120918-14 Distriktet efter årsmøde
Bilag 120918-14 indby delsen. Tilmelding til Christian sene st 7. okt .
Beslutni ng
Orientering

120918-15 Kirkebladet. Status i drøftelserne med fore ninge rne i både
Gudum og Fabjerg om en fælles kirkeblad og foreningsblad.
Beslutni ng
Næste møde er i m orgen ons dag kl. 17.00.

120918-16 Kyndelmisse
Af punkt 120202-08 fremgår: Evaluering af k yndelmisse gudstjenes ten. Den
planlagte fælles spisning forud blev aflyst pga. lille tils lut ning og
sammenfald med EM finale i håndbold.
Beslutning En hverdagsaften kunne være en mulighed, fakkeloptog til
sognehuset til fællesp isning.
Beslutni ng
Søndag, den 3. februar kl. 19.30 i Gudum Ki rke.

120918-17 Møde m Nissum
Christian og Karin e r inviteret til møde med Nissum Menighedsråd d. 1.
oktober. Emnet er formentlig k irkekor.
Beslutni ng
Orientering
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120918-18
Beslutni ng

Eventuelt
Ingenti ng.

Refer at ved Bente Tang Nielsen
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