Gudum Menighedsråd
Åben møde onsdag den 24. oktober 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.
Afbud fra Bente Tang Nielsen og graver Ole Sund.
Indledende salmevalg:

Per Steensgaard Pedersen

121024-01
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

121024-02
Beslutning

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

121024-03
Økonomi - Kvartalsrapport
Bilag 121024-03-1 Kvartals rapport detaljere for årets tre første kvartaler.
Bilag 121024-03-2 Kvartalsrapporten formåls opdelt.
Beslutning
Gennemgået, der er ikke væsentlige afvigelser fra budgetet.

121024-04
Beslutning

Menighedsrådsvalget - evaluering
Kort drøftelse.

121024-05

Menighedsrådet periode 2009-2012
Skal vi på en eller anden måde markere afslutning på perioden ved en afslutnings
komsammen eller lignende.
Der holdes et afslutnings arrangement den 14. dec. 2012 kl. 18 for
rådsmedlemmer + de nyvalgte + medarbejdere, alle med påhæng.
Ebbe undersøger om Fabjerg vil være med i arrangementet.
Per og Ebbe er tovholder / arrangør.

Beslutning

121024-06

Beslutning

121024-07

Beslutning

Gudum Menighedsråd

Kirke Cafe, tidligere behandlet som punkt 120918-08
Provsten skriver som svar på invitationen til at se Gudum Kirke og høre om planen
for kirke cafe: Mange tak for invitationen. Vi har det første provstiudvalgsmøde,
efter at jeg har haft orlov, tirsdag d. 5. februar 2013. Kl. 10.00. Vi vil gerne besøge
jer 5. februar kl. 9.00 – 9.30 (altså umiddelbart før mødet).
Tages op i det nyvalgte råd.

Kirkebladet Ebbe skriver:
Vi aftalte i kirkebladsudvalget, at der som sædvanligt skal være indsamling til Det
Danske Bibelselskab nytårsdag og til Søndagsskolerne fastelavnssøndag. Det skal
fortælles som en orientering.
Og så skal der bestemmes, hvad der skal samles i til resten af 2013. Men det kan
eventuelt vente, til det nye råd er trådt sammen.
Sidste frist for indlevering af stof til det næste kirkeblad er 10/1-13.
Både kollekter og fordeling af høstoffer bør behandles samlet i det nye råd.
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121024-08

Beslutning

Ekstra revisions protokol udskrift – siderne 110 og 111 - er sendt fra kirkens
statsautoriserede revisor Krøyer Pedersen i anledning af et uanmeldt
beholdningseftersyn hos kirkekassens regnskabsfører på kirkekontoret i Thyborøn.
Ud over at påpege at kassebogføringen ikke må være mere end én måned bagud
har eftersynet ikke givet anledning til bemærkninger.
Alle rådets medlemmer skal underskrive de tre eksemplarer af revision
protokollerne.
Udskriften toges til efterretning og blev underskrevet.
Forsinkelsen af den månedlige ajourføring af bogholderiet er for længst
indhentet.
Den forsinkede ajourføring skyldes sygdom.
Det fremgår endvidere af revisions rapporten at revisoren også har gennemgået
kirkekassens forretningsgang omkring kasse og bogførings funktion og at dette
ikke gav anledning til bemærkninger.

121024-09
Beslutning

kontaktpersonens punkt
Intet til referat.

121024-10
Beslutning

Kirkeværgens punkt
Jacob orienterede fra et møde med Nissum hvor planerne om baby salmesang blev
stillet i bero til det nye år hvor man vil se det i sammenhæng med øvrige
arrangementer.

121024-11
Beslutning

Graverens punkt
Graveren fraværende pga. sygdom.
Det blev oplyst at der er påbegyndt grandækning på kirkegården.

evalueringer
121024-12
Beslutning

121024-13

Beslutning

121024-14

Beslutning

121024-15

Beslutning

Gudum Menighedsråd

Distriktets efterårsmøde i Biohuset: filmen 10 timer til Paradis. Der deltog fem der
var tilmeldt via Gudum Menighedsråd .
Til efterretning.

Takkeskrivelse fra familien Olesen for beslutningen i punkt 120918-06 om
anvendelsen af donationen til anvendelse efter menighedsrådets beslutning.
Familien udtrykker tilfredshed med at beløbet bruges til en bænk i nærheden af
familiegravstedet og udtrykker stor tak og tilfredshed med at gravstedet bliver så
pænt holdt.
Bilag 121024-14-1 Skrivelsen fra Hans J. E. Olesen.
Til efterretning.

Tak fra Lemvigegnens søndagsskoler, v. Kirsten Christensen der skriver: En stor
tak for jeres villighed til at støtte Lemvigkredsens Søndagsskoler
med et økonomisk bidrag på 1500,00 kr. til årets sommerlejr på Remmerstrand.
Vi havde nogle dejlige dage i selskab med ca. 80 børn i alderen 7-14 år.
Vejret var en blandet fornøjelse, men aktiviteterne, forkyndelsen og fællesskabet
var i top.
Så vi ser frem til at gentage succesen til næste sommer
Til efteretning.

Tak fra Lemvig Velgørenheds for et evt. bidrag i 2011!
Der anmodes om støtte også i 2012.
Bilag 121024-15-1 skrivelsen fra Poul Erik Knudsen.
Der blev bevilges kr. 1.000.
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121024-16
Beslutning

Anmodning om støtte til Børn og unge i sorg – på Lemvig egnen.
Bilag 121024-16 Anmodningen fra den frivillige styregruppe.
har fået andel i høstoffer.

kommende arrangementer
121024-17

Beslutnin

121024-18
Beslutning

121024-19

Beslutning

Kirkekor. Repræsentanter for menighedsrådene for Nissum og Gudum har drøftet
muligheden for et formaliseret samarbejde om et fælles kirkekor for Nissum,
Fabjerg og Gudum. Der blev lagt op til at der udpeges to fra hvert af de tre råd for
formulering af kommisorium.
Bør være en opgave for det nyvalgte råd.
Afventer arbejdet på provsti niveau med vikar ordningen for organister.

Lemvig Gospel kor ved Birthe Vendelbo spørger hvorfor koret aldrig har været
inviteret til at synge i Gudum kirke.
Inviteres næste år. Tages op ifbm. den rullende kalender.

Kirkekalender for Folkekirken.
Folkekirkens it har efter aftale med biskopperne udviklet www.sogn.dk så det kan
danne grundlag for en fælles kirkekalender. Biskopperne ønsker at alle bruger
kalenderen til annoncering af både gudstjenester og øvrige arrangementer.
Bilag 121024-19 henvendelsen fra Kolkekirkens it ved Torben Stærgård.
Ebbe inddaterer allerede gudstjenester tider på kalenderen og vil fremover
også inddatere andre arrangementer fra kirkebladet.

121024-20
Beslutning

Sognemødet med Erik Sommer d. 29. oktober
Karin og Else ansvarlig for kaffe bord.
Anne, Ester og Christian har ansvar for bordopstilling til 50 personer.
Pris for kaffe er kr. 30.

121024-21
Beslutning

Kyndelmisse gudstjeneste den 3. februar 2013.
Måske medvirker konfirmander. Der blev drøftet evt. brug af lys effekter.

121024-22
Beslutning

Rullende kalender – skal noget ”samles op” til kirkebladet denne gang.
Intet til referat.

121024-23
Beslutning

Evt. menighedsråds møde i november????
Der planlægges ikke møde i november.
Man er opmærksom på fælles Menighedsråds mødet d. 22. nov.

121024-24

Eventuelt. Intet.

Referent Christian Futtrup

Gudum Menighedsråd
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