Gudum Menighedsråd
Møde tirsdag den 7. jan.2014
kl. 19.00.
i Gudum Præstegård

Medlemmer Christian Futtrup, formand - Ebbe Sunesen, sognepræst
– Hans Peder Krogsgaard, kasserer og kirkeværge, Jacob Tougaard,
næstformand og kontaktperson, og Kirsten Lyskjær Grysbæk,
sekretær og referent.
Fraværende Kirsten L. Grysbæk
Sang / salmevalg: Ebbe Sunesen.
Husk kalender

140107-01 Godkendelse af dagsorden
Beslutning.
Godkendt
140107-02 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Beslutning.
Godkendt og underskrevet
140107-03 Det manglende medlem af Menighedsrådet.
Der skal tages stilling til, enten at søge dispensation til at rådet
fungere med 5 medlemmer i resten af denne valgperiode eller der er
andre muligheder.
Punktet er også på dagsorden på lukket møde.
Beslutning.
Karin Sørensen er fraflyttet sognet og ønsker derfor ikke at løse
sognebånd og indtræde i Gudum menighedsråd.
Menighedsrådet er enige om at søge om dispensation til at mangle
et medlem i rådet.
Gudum menighedsråd er indstillet på at starte en dialog med
Fabjerg menighedsråd, om en sammenlægning af de to
menighedsråd på sigt.

140107-04 Økonomi
 Hans Peder om overdragelsen til Annette Flyvholm hvis der er
nyt.
 Lemvig provsti har meddelt godkendelse af 2012 regnskabet.
Beslutning.
Overdragelse af regnskabet er ved at være på plads.
Udlevering af udkast til årsregnskab.
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140107-05 ekstra driftsmidler i 2014, jf. budget 2014.
Ekstra ønskede driftsmidler indarbejdet i budget 2014 er:
 kr. 110.000 til optimeret vedligeholdelse af kirkens tag
 kr. 10.000 til baby salmesang – også i overslags årene – er
startet op.
 kr. 25.000 til rep af dige
 kr. 90.000 i udskiftning af hæk, finansieret ved brug af rådets
frie midler.
1. Godkende at arkitekt Fuusgård starter en projekt beskrivelse
vedr. kirkens tag til godkendelse i provstiet, og evt. også i
Viborg Stift.
2. Starte drøftelser af hæk udskiftning på kirkegården. Der skal
tages stilling til om der kun skal ske udskiftning uden at ændre
i kirkegårdens udseende eller der evt. skal plantes færre antal
meter end der fjernes. Det kan måske være en mulighed at tage
på en besigtigelses tur til kirkegårde hvor er sket ændringer
ifbm udskiftning af hække.
Beslutning.
1. Vi godkender at Fuusgaard starter en projektbeskrivelse op til
provstiet.
2. Ole prøver at undersøge hvad erfaringer andre kirker i nærheden
har med at fjerne forhække. Emnet luftes på årets menighedsmøde
inden man gør noget.
140107-06 Kollekter fremadrettet. Hidtil har det kørt med en
fordeling som der har kørt gennem mange år.
I forbindelse med tidligere drøftelse i punkterne 130815-06 og
131111-09 at der besluttet, at der på et senere møde bliver en samlet
drøftelse af både høst offer fordeling, de løbende kollekter i kirken
samt bevillinger der er givet undervejs, der er mange andre end de
sædvanligere modtagere der anmoder om bidrag.
I forbindelse med punkt 131111-09 er omdelt bilag med oversigt over
nuværende praksis.
Bilag 140107-06 Omtalte bilag i optimeret form eftersendes.
Beslutning.
Fremover afholdes kun offergang ved høstgudstjenesten. Ved øvrige
kollekter bruges kirkebøssen.
Vi beholder vores kollekter, men i forbindelse med
høstgudstjenesten ændres, således at SAT7 skiftes ud med Mission
Afrika i lige år.
Det er vedtaget at vi fortsætter med kollekt juleaften, men det er
åbent til hvem og hvad.
140107-07 Digital Signatur
Beslutning.
Det er besluttet at der oprettes en digital medarbejder signatur til
Christian.
140107-08 Præstens punkt.
Beslutning.
Visitatsen rykkes til kl. 10.30, så det passer med gudstjenesten.
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Ebbe har orienteret om, at der er problemer med Sognestemmen.
140107-09 graverens punkt.
Herunder stormskade på kirken.
Beslutning.
Gennemgang af stormskade på kirken og reparationer i den
forbindelse.
Orientering om kirkegårdens tilstand
Graveren ønsker en ny stenvogn til kirkegården. Det tages op
senere.
140107-10 kirkeværgens punkt
Beslutning.
Intet at bemærke.
140107-11 kontaktpersonens punkt
Beslutning.
Intet at bemærke.
140107-12 Sekretærens punkt.
Beslutning.
Intet at benærke.
140107-13 Meddelelser
Referat ved formanden fra ekstra generalforsamling i
distriktsforeningen.
Beslutning.
Orientering.
140107-14 Invitation til at se filmen ”Jagten” der er hædret med
Gabrielle prisen samt generalforsamling i Distriktsforeningen mandag
d. 17. marts kl. 19.00 i Biohuset.
Bilag 140107-14-1 indbydelsen
Orientering.

140701-15 Projekt mere kirke for pengene. Henvendelse fra
menighedsrådsforeningen: den gode historie lokalt.
Bilag 140107-15-1 Projekt beskrivelse
Sager til behandling
Beslutning.
Christian kommer med et oplæg.
140701-16 Kaffe servering ved Menighedsråd møderne fremover.
Beslutning.
Fremover klarer vi os med en kop kaffe og småkager.
140701-17 Kommende møde datoer - Husk kalender
Beslutning.
Dato for fremtidige møder, som alle starter kl. 17: 18. februar, 13.
marts, 15. april, 27. maj og 10. juni.
140701-18
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Beslutning.
Lidt utilfredshed med julebelysningen. Næste år prøver vi et mindre
træ.
Ref. Jacob
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