Gudum Menighedsråd
Refer at Åben m øde

torsdag den 3. jan. 2013 kl. 1900.

i Gudum Pr æsteg ård

Husk kalender
Medl emmer:
Anne Mærsk Kragelund, kontakt person, Bente Tang Nielsen, sekre tær og
referent, Christ ian Fut trup, formand, Ebbe Sunese n, sognepræst, Else
Margrete Nielse n, næstformand og k assere r og Jacob To ugaard,
kirkeværge .

Indledende salm evalg:

130103-01
Beslutni ng

Christian.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

130103-02
møde.
Beslutni ng

Godkendelse og underskrift af r eferat fra det konstitue rende

Kommer på næste dag sorden.
130103-03
drøfte.
Beslutni ng

Økonomi - hvis den nye kasserer har noget at forelægge /

Ingenti ng
130103-04 Regnskabs instr uks s kal revideres
Else - er du i be siddelse af de n underskrevne regnsk abs instruk s fra 2010?
Bilag 130103-04-1 nugælde nde re gnsk absinstruks fra 2010.
Bilag 130103-04-2 std. 2013 regnskabsinstruks
Det er de sidste sider menighe dsrådet sk al stå inde for.
Beslutni ng
Kommer på dagsorden til næste m øde.

130103-05 Byggeregnskab- overs kridelse for 2012 byggeriet ved
præsteg ården
Orientering om status for hvad arkitekte n vil gøre ved overskridelsen.
Beslutni ng
Orientering.

130103-06
Beslutni ng

Evalueri nger – Jule hy gge arrangementet i december.
Et godt arangem ent.

130103-07 Revision af Forretning sorden.
Bilag 130103-07-1 nugælde nde forretningsorden vedtaget 2009
Bilag 130103-07-2 std 2013 forretningsorde n
Beslutni ng
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Udsat til næste møde.

130103-08 Revison af vedtægter for kontaktpe rson,
Bilag 130103-08-1 Nugælde nde vedtægt for kontaktperso n
Bilag 130103-08-2 std 2013 vedtægt kontakt person
Beslutni ng
Udsat til næste møde

130103-09 Revison af vedtægter for kirkeværge
Bilag 130103-09-1 nugælde nde vedtægt for kirkeværge
Bilag 130103-09-2 std 2013 vedtægt kirkeværge
Beslutni ng
Udsat til næste møde

130103-10 Revison af vedtægter for sekretær
Bilag 130103-10-1 nugælde n vedtægt for sek retær
Bilag 130103-10-2 std 2013 vedtægt sekretær
Beslutni ng
Udsat til næste møde

130103-11
Revison af vedtægter for kasser er / regnskabsfører
Bilag 130103-11-1 Nugælde nde vedtægt for regnskabsfø rer
Bilag 130103-11-2 Vedtægt for valgt kassere r
Bilag 130103-11-3 Vedtægt st d 2013 for valgt kasserer
Beslutni ng
Udsat til næste møde

130103-12

Distriktetsforeningens For årsmøde og genr alfors amling 20.
marts 2013

Beslutni ng
Tilmelding til Christian Futtrup

130103-13 Præstens punkt – Kyndelmisse gudstje neste – Kollekter 2013
Ebbe bedes medbrige oversigt over kollekte r og forde ling af høst offer for
2012
Beslutni ng
Kyndelmisse gudstjenste den 3. febr uar kl. 19.30
Kollekter til næste kir kebl ad er vedtag et.
Kollekter r esten af år et besluttes senere.
Jul etræet skal i kke v ære så stort.

130103-14
Beslutni ng

Kontaktpersonens punkt
Ingenti ng

130103-15
Beslutni ng

Kirkeværgens punkt
Orientering
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130103-16 Graverens punkt
Bænk til kirke gården for midler fra ophørt gravsteds kapit al.
Beslutni ng
Indkøb af bænk

Kommende arrangementer
130103-17 Fangekoret
Beslutni ng
Lørdag, den 16. marts 2013 kl. 20.00.
Spisni ng i konfirm andstuen.
Annonce i Lokalavisen.

130103-18 Provstiudv alget besøg er Gudum Kirke de n 5 . februer 2013 kl
0900 – 0930 i kirken v edr. projekt kirke cafe .
Bilag 130103-18-1 referat fra Stiftøvrighede ns besø g i k irken.
Beslutni ng
Orientering

130103-19 Kursus for nyvalgte o g andre
14. marts i Holstebro indroktio nskursus for k ontaktperso ner
23. april i Herning indroktionskursus for kasserer
Beslutni ng
Else og Anne s er på dette

130103-20 Gudum Sognefor eni ng opfordre r til samarbe jde om udvik ling
i Gudum
Bilag 130103-20-1 henvendelse n fra sogne foreninge n
Beslutni ng
Orientering

130103-21 Gudum Sognefor eni ng velkomstpakke. Opfo rdrer t il at være
med i velkomstpakke til nyt ilflyttere
Bilag 130103-21-1 henvendelse n fra sogneforeningen
Beslutni ng
God idé. Vi deltager.

130103-22 Gospelkoret
Birthe Vendelbo skrev oprindelig: Tusind tak for henve ndelsen. Vi vil glæde os.
Jeg vil anbefale at vi starter med at I får en gospelgudstje neste, det er
de super glade ved i Thyborøn, Harboøre og Fabje rg k irke hvor vi
kommer fast ca 1 gang årligt.
Jeg har vedhæftet e n fil så du k an se hvordan det evt kan gøres.
Ang. pris e r det lidt billigere en mandag aften (ca 4500 o) og Søndag ca.
5500.
Ang dato så skal det v el helst være engang i april mdr.
Birthe Vendelbo skriv eri dec. Har snakket med Lydiahs mannage r. April er
super fint.
Hun skal meget i mart s og Maj.
forslag de n 14. elle r 1 5. er super gode datoer, evt den 21.
så er det 1 mdr. side n i havde fangekoret.
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Beslutni ng
Vi vælger den 21. apri l kl. 19.30. Annonce i kirkebl adet.

130103-23 Rullende kal ender.
Spil dansk dag har fle re steder trukket mange folk i kirke iflg KD..
Sangafte n i k irken har tidligere været ge nne mført.
Pilgrimsvandring er også prøvet før.
Styrkelse af kirke livet var fast punkt i begyndelsen af fore gåe nde valg
periode r.
Beslutni ng
Trio fra Søndbjerg Efterskol e Ketty, Bjarke, Joan spil dans k
dag den 31. oktober 2 013.
Pilgrimsvandring 30. juni 2013.

130103-24 Byggesag ikke afsluttet
Lemvig Kommmune, byggemyndighe den, eft erlyser færdiggørelses melding
på ombygningen af mandskabs faciiteterne i 2009, herunder kloak mester
erklæringe n.
I første omgang kont aktes arkitekt Ågård.
Beslutni ng
Orientering

130103-25 Annonceri ng / PR af kirkelige aktiviteter
Vi kan blive be dre til at gøre opmærksom på de kirke lige aktivitet er i
Gudum. – Sognekalender – Sogn.dk - osv
Hvordan gør vi det og hvem gør det?
Beslutni ng
Udsættes til næste m øde

130103-26 Div. indgået post:
Bibelselskabet
Løgumkloster
Beslutni ng
Orientering

130103-27
Beslutni ng

Kommende møder – husk kale nde r
Onsdag,
Onsdag,
Onsdag,
Onsdag,
Tirsdag,

den
den
den
den
den

13. febr uar
13. marts
8. maj
22. maj
25. juni

130103-28 Eventuelt
Beslutni ng
Ingenti ng
--------------------------------------------------- ----------------------------Til kommende møder skal skal bl.a. følgende udstæt tes for et tjek .
Forretningsorde n fællesmøder
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vedtægt ståe nde udvalg
vedtægt præste gårdsudvalg
vedtægt kirker / kirke gård
revision af pe rsonale politik
ringeregulat iv
arbejdsbe skrivelse r sanger / tje ner
arbejdsbe skrivelse r organist
APV arbejdsplads v urdering
ansætte lsesbeviser sanger tjener skal revide res
Kirkegårdsvedtægt
graver re gulativ
og, og, og

Refer at Bente T ang Ni elsen
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