Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde tirsdag d. 19/1-2016 kl 17.00
Præstegårdsvej 12.
Husk kalender
Indledning

Kirsten

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.
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Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af sidste mødes ref.

Godkendt

Økonomi

Beslutning

Kvartalsrapport er fremlagt. Momsberegninger er
behandlet og menighedsrådet vurderer, at den
bedst udregnes efter arealanvendelse.

Datalogger.
Bilag 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4
Prisen på denne er lav men så vidt det kan ses er
loggeren uden display, er det hensigtsmæssig. ??
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Kirkecafé indbudt licitation afholdt d. 5/1-2016.
Tilbuddene ses under lukket punkt.

Orientering.
Opstart af byggeriet mandag den 25/1 2016.
Orientering
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Indvielse af kirke café søndag d. 22. maj 2016.
Biskop Henrik Stubkjær har givet tilsagn.
Program for café indvielse.
Der er skal tilrettelægges nærmere program for
indvielsen.

Vi arbejder videre med programmet.
Gudstjeneste kl. 10:00 og samvær i Sognehuset efter
gudstjenesten.
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Åben punkt
Evalueringer
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Orkester efterskolen julekoncert

Provstikor i kirken 17/1-2016
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Det gik godt.

Det var en god oplevelse.
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Kommende
Gudstjeneste fornyelses udvalget. Kommer der udspil Der er ikke planlagt noget til påske fra udvalget.
til påske 2016.
Bilag 15 opfordring fra Folkekirken.dk til at være med i
fælles påskefejring i 2016.
Gideonitter v/gudstjenesten 24/1 m/kollekt.

Orientering

Familie gudstjeneste 7/2 - fastelavn m tøndeslagning
Er der også kirkekaffe?

Lokale i Sognehuset er bestilt – og KFUM & K står for
kaffe og tøndeslagning.

Opmåling kirkegård 26/11-2015, bistået af Louis.
Referat er tidligere udsendt.
Kirkegård på den lange bane.

Orientering

Nyt modul til graver styring af regnskab og aftaler.
Fungerer det som det skal.

Det fungerer godt.

Mobil Pay og Svip ved indsamlinger.
Drøftet på sidste møde.
Måske nyt undervejs.

Drøftet

Indsungne samler hentet elektronisk til en bærbar PC.
Stiftets mediekonsulent Ole Blume havde ikke
umiddelbart en løsning, men han har lovet at finde ud
af om der findes noget brugbart.

Afvente svar fra Ole Blume

Præsten

Fremtidig tidspunkt for undervisning af
konfirmander er endnu ikke afklaret – men ønsket er
stadig at få lov til at undervise om formiddagen.

Kirkeværgen

Intet nyt

Kontaktperson

Sekretær

Graver
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Kirkesanger bevilges kursus i Vestervig. Emne: Musik
i kirken, babysamlesang.
Ole og Jacob sørger for stillingsopslag af ny
medhjælper.
Intet nyt
Der bliver rykket for manglende betaling af enkelte
regninger.
Ole er på kursus i 14 dage.
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Næste møde er 23/2-2016

Næste møde 23/2 2016 kl. 17:00

Kommende MR møder aftales

Onsdag den 16/3 kl. 17:00
Torsdag den 7/4 kl. 17:00
Torsdag den 12/5 kl. 17:00
Torsdag den 2/6 kl. 17:00
Torsdag den 11/8 kl. 17:00

Eventuelt

Intet nyt
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