Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde onsdag d. 16/3-2016 kl 17:00
Præstegårdsvej 12.

Indledning

Hans Peder

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.
Ole deltager kun de første 35 minutter.
Afbud fra Ebbe
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Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af sidste møde ref.

Godkendt

Regnskab 2015 endelig godkendelse
Husk ”stempel” i beslutningen.
Bilag 3.1 Regnskab 2015 med menighedsrådets
bemærkninger til afvigelserne på de enkelte konti.

Vi godkender regnskab 2015.
Gudum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68831458,
Regnskab 2015, Afleveret d. 14-03-2016 09:15.

Økonomi.
Kirke café, færdiggørelse og indvielse.
Bilag om provstiets godkendelse af licitationen er
tidligere udsendt.
Tilovers blevne hynder fra bænkene fra sideskibet.
Blev udsat på sidste møde.

Beslutning

Vi skriver en forklaring til Lemvig Provsti for
budget overskridelsen af kirke café, med forslag
om at finansiere det med kirkekassens frie midler.
Støvvæg i kirken forventes at blive nedtaget
inden påske.
Kirsten & Chr. laver program til indvielsen færdig
til næste sogneblad.
Vi ser tiden an.

Sognebladet.

Orientering

Præsten.

Intet nyt

Kirkeværgen.

Intet nyt

Kontaktpersonen.

Intet nyt

Sekretæren.
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Intet nyt
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Graveren,
der er ansat ny graver medhjælper.

Linda Flyvholm Rønn er ansat som graver
medhjælper.

Hvilke muligheder ser vi i den nye café.
Kirsten, Jacob, Hans P, Ebbe, Ole og Christian
møder op med hvert et svar – eller to…!

Primært socialt samvær - Kirkekaffe bliver
hyggeligere – filmaften med konfirmander – baby
salmesang – sangaften – fyraftens andagt.

Gudstjeneste fornyelsen.
Nyt fra udvalget?
Afviklingen af altergangen.

Nadver skal foregå fra alteret.
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Åbent punkt
Ebbe foreslår, at vi snakker om datoer for
kirkekaffe, afholdt i den nye kirkecafé.

Det udsættes til næste møde
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Menighedsrådsvalget, opstilling 13/9.
Mulighed for to års valgperiode.
Bilag er tidligere udsendt.

Det afholdes i Sognehuset.

Udskiftning af medlem i Forum for unge og kirke i
Lemvig provsti. Liesbeth Krogsgaard, ønsker at
udtræde den 15/4-2016.

Det tages op på næste fællesmøde den 30/3

Næste møde er 7/4-2016

Næste møde kl. 7/4 kl. 17:00

Ordinært provste syn afholdes torsdag d. 19/52016. Kirken klokken 09.00, og præstegården
samme dag kl. 10.30.
Bilag er tidligere udsendt.

Orientering

Kommende eksterne møder.
21/3-2016 Gabrielle film i Biohuset - tilm . 14/3.
29/3-16 1900 Klinkby tilmeld 15/3 – for organist,
sanger og præst.
20/4 graver møde hos provst
10/5-1900 Mere kirke for pengene Bøvl tilm 29/4

Orientering
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Eventuelt
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Vi samles til et møde efter påske vedr. inventar til
kirke café

Side 2 af 2

