Gudum Menighedsråd
Referat - onsdag den 18. februar 2015 kl. 17.00
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.
Regnskabsfører Anette Flyvholm deltager i økonomi punkterne
Sang / salmevalg

Jacob

150218-01
Beslutning
Godkendt

Godkendelse af dagsorden

150218-02
Beslutning

Ref. fra sidste møde er godkendt og underskrevet.

150218-03
Kvartals rapport for hele året 2014.
Herunder orientering om økonomien for Per Nielsen koncerten.
Bilag 3.1 Kvartals rapporten
Beslutning
Kvartals rapport er gennemgået.
150218-04

Resultat disponering.

Bilag 4.1 er udgangspunkt for resultat disponering.
Værd at huske:
Likviditetslån i provstiet, 518.000 til projekt kirketag tilbagebetales provstiet sept. 2015.
Klokkerum i tårnet, jf. punkt 7 er u finansieret.
Frie midler: Provstiet har i forbindelse med at man tog 120.000 af Gudums frie midler, tilkendegivet
at resterende frie midler kan bruges til projektering af kirkecafe.
Beslutning
Behandlet sammen med punkt 3
150218-05
Status for ikke afsluttede 2014 bevillinger vil forelægge til mødet.
Beslutning
Behandlet sammen med punkt 3
150218-06

Åbent punkt

150218-07
Tætning af gulv i tårnets klokkerum, se punkt 150113-11. Der foreligger nu tilbud
fra firmaet Vesla.
Bilag 7.1 tilbuddet fra Vesla.
Beslutning
Vi undersøger om det kræver yderligere godkendelse. Ellers sættes det i gang.
150218-08
Nissum koret i Gudum kirke. Flere har tilkendegive forundring over at Nissum
koret aldrig synger i Gudum kirke da de fleste af sangerne i koret har tilknytning til Gudum sogn.
Sagen om at et fælles kor med Nissum har været drøftet flere gange og inden det blev opgivet.
En anden mulighed kunne været at få Nissum koret til at medvirke i Gudum hvis det blev i form af at
de blev hyret på samme måde som når folkemusikanter spiller ved høstgudstjenesten.
Beslutning
Vi kontakter menighedsrådet i Nr. Nissum
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150218-09
Børnekor er vi på ventelisten
Beslutning
Søndag den 13. september 2015 medvirker børnekoret ved høstgudstjenesten.
150218-10
Gabriella. Indbydelse fra Distriktsforeningen til generalforsamling og visning i
Biografen af Gabriella vinder filmen 2014.
Bilag 10.1 indbydelsen
Beslutning
Orientering

150218-11
Implementering af nye salmer i gudstjenesten. Der har været afholdt et
temamøde for præster, organister og kirkesangere 28/1-2014 om nye salmer og nye melodier.
Hvad der kom ud af det??
Beslutning
Ebbe orienterede fra mødet
150218-12
Referat fra møde provstiet for formand, kontaktperson og kirkeværge.
Provstiudvalget ønsker i 2015 at sætte fokus på kirkegårdenes normering, plejeniveau og fremtid.
Hensigten er at igangsætte en debat i provstiet og i menighedsrådene om de udfordringer, som
kirkegårdene står overfor.
Kirsten og Christian deltog i mødet.
Bilag12.1 referat fra mødet
Beslutning
Orientering
150218-13
Beslutning

Åbent punkt

150218-14
Invitation til erfa møde for provstiets kontaktperson d. 5/3.
Bilag 14.1 invitationen.
Beslutning
Orientering
150218-16
Regnskabskursus 150223 i provsti, Forstå et kirkeregnskab.
Bilag 16.1 indbydelsen
Beslutning
Orientering
150218-17
Beslutning
Intet nyt

Præsten

150218-18
graveren
På et tidligere møde blev omtalt et utæt vandrør der skulle fornyes i foråret 2015.
Beslutning
Opfordrer til opdatering af kirkegårds vedtægter
Ønsker en oprydning i mindelunden – det vil der blive kigget på ved næste kirkesyn.
Undersøge om vandrør er utætte ved stophaner.
Er det muligt at sætte en række kantsten syd for p-pladsen ved konfirmandstuen.
Ole køber et nyt kamera.
150218-19
kirkeværgen
Beslutning
Ønske om melodibog til babysalmesang – Jacob undersøger det.
150218-20
kontaktperson
Beslutning
Den nye organist Zane Vizule-Jakobsena er startet.
150218-21
Øvrige indgået post
1. Danmarks gruppe guide. 2.Mønsted Kalkgruber. 3.Bibelselskabet tilbud
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Beslutning
Orientering
150218-22
17/3 kl. 17:00

Næste møde er fastsat til 17/3-2015.

150218-23

Eventuelt.
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