Gudum Menighedsråd
Referat - tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.00.
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.

Sang / salmevalg

Ebbe.

150317-01
Beslutning
Godkendt

Godkendelse af dagsorden

150317-02
Beslutning
Godkendt

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

150317-03
Endelig godkendelse af regnskab 2014.
Bilag 03.2 regnskab 2014
Udkast til rådets reviderede bemærkninger til regnskabet, på side 3 og 4, eftersendes.
Beslutning
Vi godkender regnskabet: Gudum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68831458, Regnskab 2014,
Afleveret d. 16-03-2015 12:16
150317-04

Stiftsmenighedsstævne lørdag d. 9. maj i Viborg Domkirke og Tinghallen.
Tilmelding senest 21/4-15
Indbydelsen som bilag 4.
Beslutning
Der tilmeldes 4 personer – Hans Peder og Christian deltager med ledsager.
150317-05
Viborg Stifts Mediedag på Hardsyssel Ungdomsskole d. 11/4-15.
I nutidens folkekirke er der meget at lære om kommunikation til menighedens
medlemmer. Jordnær formidling af et himmelsk budskab.
Tilmelding senest 27/3-15
Invitationen som bilag 05.1
Beslutning
Orientering
150317-06

Forsikringsenheden, nyhedsbrev om krav til opbevaring af nøgler for at
forsikringen dækker ved tyveri.
Bilag 06.1 forsikringsenhedens nyhedsbrev
Beslutning
Jacob kontakter Ole - undersøger om der kan findes en løsning. Evt. undersøge hvordan
kollegaer håndterer dette krav.
150317-07
Energi udgifter i kirken
Beslutning
A: Vi tager provstiets henvendelse til efterretning.
B: Vi har besluttet at overføre kr. 200.000 til provstiets kasse, som afbetaling for
likviditetslånet.
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150317-08
Oprydning i gravsten fra grave der er sløjfet, herunder dem der står i
mindelunden. Blev drøftet kort på sidste møde.
Der bør gennemføres en grundig drøftelse inden der skrides til handling. Stenene
repræsentere en del af Gudums kulturarv og sogne historie. Kunne være et emne til det
kommende menighedsmøde.
Beslutning
Vi kigger på det til kirkesyn – og tager det op på det kommende menighedsmøde.
150317-09
Zane Vizuela-Jakobsena er ansat som nu organist i en fælles ansættelse
for Gudum og Fabjerg sogne. Zane blev ved gudstjenesten i Gudum kirke den 1. marts
officielt budt velkommen.
Beslutning
Vi godkender ansættelsen
150317-10
Fastelavns gudstjeneste og tøndeslagning. Evaluering.
Beslutning
Det var en meget vellykket gudstjeneste.
150317-11
Lemvig Velgørenhedsselskab takker for bidrag.
Bilag 11.1 takke skrivelsen.
Beslutning
Orientering
150317-12
Dato for Kirkesyn
Beslutning
Tirsdag d. 7/4 kl. 16:30
150317-13
Dato for Menighedsmøde. Sidste år var det den 17/8-14.
Beslutning.
Søndag d. 17/5 efter gudstjenesten kl. 10:30 – efterfølgende kirkekaffe
150317-14
Graverens punkt.
Sprængt vandrør på kirkegården.
Møde for gravere med provstiudvalget.
Beslutning
Vandrør er i orden nu.
Gran er fjernet – og der startes med at plante blomster
150317-15
Kontaktpersonens punkt.
Provstiudvalgets møde med provstiets kontaktpersoner.
Beslutning
Orientering.
Der arbejdes hen mod en Erfa gruppe mellem graverne.
150317-16
Kirkeværgens punkt.
Beslutning
Protokol er opdateret.
150317-17
Sognepræstens punkt.
Beslutning
Sognebladet kører godt.
150317-18
Øvrige indgået post til orientering.
 Dansk Europa Mission sender bladet Dansk Europamission og anmoder om et
bidrag.
 Bladet kirkepartner, der er leverandør til kirker sender deres månedslad
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Naturhistorisk museum tilbyder, i bladet Fortællerholdet, forskellige foredrag. Tina
Siel, Tine Lilholt og Erik Trane tilbyder koncerter.
Beslutning
Orientering
130317-19
Næste møde er fastsat til d. 22/4-15.
Beslutning
22/4 2015 kl. 17:00
150317-20
Beslutning
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