Gudum Menighedsråd.
Referat - tirsdag d. 18. august 2015 kl.17.00
Præstegårdsvej 12.
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.

Indledning og salme: Ebbe.
Tanker fra et godt kursus om opstandelsen.

HUSK kalender

Dagsorden

Beslutninger

1

Godkendelse af dagsorden.

2

Godkend og underskrift af referat fra mødet 4/6- Blev godkendt og underskrevet på sidste møde
2015

3

Økonomi, - halvårs rapport

Halvårs rapport er forelagt – men gennemgang er
udsat til næste møde

4

Orkesterefterskolen koncert. Evaluering

Det var en god koncert

5

Kirken på landet. Evaluering

Overordnet var det en god dag, men
eftermiddagens indlæg blev kortet af pga af
tidsmangel, så derfor blev Hans Peters
fremlæggelse afbrudt.

6

Åbent punkt

7

Energieftersyn kirken.
På provstiets opfordring har vi haft firmaet
Proenergi til at udarbejde en energi rapport
som grundlag for en
vurdering af muligheder for energibespareler.
Rapporten er aftalt afleveret 18/8-2015, kl. 10.
Bilag 8.1. I forlængelse af rapporten tilbyder
Brandsoft et varmestyrings system.

8

Kirkegården i Focus.
Jacob og Ole og Christian deltager.
3. sept. er Ole og Christian tilmeldt et kursus på
Ulfborg Kjærgård om emnet. Måske der kan
hentes inspiration til løsning omkring de
”gravløse” gravsten på Gudum kirkegård.

9

Årseftersyn på renoveringen af kirketaget
afholdes onsdag 26/8-2015 kl. 12.30
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Godkendt

Afventer provstiets udspil

Til orientering
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Ansvar
lig

10

Åbent punkt

11

Kirke café Arkitekt - Fuusgaard har, som aftalt Til orientering
ved seneste møde i kirken med ham, afleveret et
dispositions forslag til provstiet.
Provsten har bekræftet, at det er på
dagsordenen til det kommende
provstiudvalgsmøde.
Bilag – 11.1 – 11.2 11.3 og 11.4 dispositions
forslaget i digital version
Det første møde er fastsat til den 26/8 kl. 19:30

12

Gudstjeneste fornyelse.
Da udvalget blev nedsat blev der ikke
udpeget hvem der indkalder til første
møde.

13

Høst gudstjenesten 13.sept.
Provsti børnekoret.
Kirkefrokost?

Hjem og Kirke vil stå for kirkefrokost. Kirsten
bestiller lokale i Sognehuset

Kasserer - kirkeværge
Kontaktperson- Medarbejdermødet

Uklarhed vedr. antal timer til bemanding ved en
lørdags-barnedåb
Jacob og Rita indkalder til medarbejdermøde

Sekretær

Intet nyt

Præst

Ebbe har kun konfirmanderne på Udefriskolen.
Undervisningen foregår tirsdag morgen.
I øjeblikket er Ole i gang med hækklipning.

14
15
16
17
18
19

20

21

Graver
Årets vedligeholdelses arbejde, - kirke og
præstegård. Status for udførelsen.

Kalkning er færdig i præstegården. Kalkning ved
kirken bliver igangsat i løbet af kort tid.
Der mangler slibning af bordplade i køkkenet i
præstegården.

Studieturen aflyst pga. manglende tilmelding.

Fastsættelse af ny dato – tages op på næste
fællesmøde.
Ole har en oversigt over hvilke personer der har
fået udleveret en ny nøgle.

Nøgler til kirke og graverhus.
Efter de nye forsikringsregler må
nøglerne ikke opbevares på kirkens
matrikel.
Der er isat nye låse, - er det på plads
hvem der har hvilke nøgler??
(Nøgleoversigt)
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22

23
24

25

Supervision af medarbejdere.
Bilag 22.1 biskoppens opfordring
Bilag 22.2 info om supervision

Drøftet

Øvrig post

Sømands og udlandskirker

Bibelselskabet

Orientering

Fastlæggelse af MR møder for rest af 2015 og lidt 15/9 kl. 17:00
ind i 2016.
21/10 kl. 17:00
24/11 kl. 17:00
19/1-2016 kl. 17:00
23/2-2016 kl. 17:00
Besøg i kirken af efterkommere af de personer
Orientering
der er omtalt på den store sorte gravsten /
ligsten der er indmuret i kirkens nordside. De
havde ved slægts forskning erfaret at en gren
af deres slægt var omtalt på en sten der
befandt sig inde i Gudum kirke. Slægten havde
i tidligere tider tilknytning til gårdene Øster
Lind, Vester Lind og Østergård.
Senere kom der besøg af Hauskov slægten der
også ved slægtsforskning havde fundet ud af at
slægten var omtalt på en gravsten inde i
Gudum kirke. Det viste sig at være på den store
sten der i våbenhuset er indmuret til venstre
for indgangen til kirken.
Besøg også af en dansk kunstner, bosat i
England. Hun havde fattet interesse for
nonnerne i klosterkirken og søgte inspiration
som kunstner. Hun tegnede adskillige skitser
fra detaljer i kirken.
Tre Menighedsråd fra Randers kanten,
Grensten, Helstrup og Øster Velling
Menighedsråd på studietur var i juni på besøg i
Gudum kirke og fik også at høre om
Livsstilshøjskolen og Sognehuset.

26

Eventuelt
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Det ville være en god ide at kopiere folderen om
samarbejdet mellem
Kirke/Sognehus/Livsstilshøjskolen, så den kunne
være tilgængelig når Sognehuset holder fest for
gamle elever den 26/9.
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