Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde torsdag d. 11/8-2016 kl 17:00
Præstegårdsvej 12.

Indledning >>>>>>>>>>> Kirsten

Husk kalender

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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Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af sidste møde ref.

Godkendt

Budget rapport Bilag 3.1
Budget rapport formål bilag 3.2

Gennemgået

Menighedsrådsvalg oplæg bilag 4.2

Organist vikar / kontaktperson situationen.
Med baggrund i vanskelighederne med, i visse situationer,
at skaffe organist vikarer bør der sideløbende ses på
kontaktpersonen arbejdsbyrde.
Det er helt uholdbart, at der skal ringes til 22 eller 24 personer
ud fra at der skal findes vikarer når der ingen vikarer er at få.
Det er helt ude i overdrevet at kræve dette af ulønnede
kontaktpersoner.
Forholdet er drøftet med provsten.
Det indstilles at når der er der er gjort 6 – 8 – 10 forsøg, så
konstaterer kontaktperson at der ingen vikarer er at få
pågældende tidspunkt og meddeler dette til sognepræsten.

Der blev besluttet at
kontaktpersonen max. skal ringe til 8
personer, og hvis det ikke lykkedes at
finde en organist vikar, skal
sognepræsten informeres om, at der
ikke kommer en organist til
gudstjenesten.

Kirkegårdsdrift
Bilag 6.1. Louis rapport fra april 2016 om økonomisk
opdatering / status om nødvendig mandskab ifht opgaven.
Bilag 6.2 Provsten efterlyser menighedsrådets reaktion på
rapporten.
a: Friluftsgudstjeneste den 28/8 kl. 10:00
b: Opslag og stillingsbeskrivelse

Gennemgået
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a: Lokale er bestilt. Klaver fra kirken
benyttes. Jacob spørger spejderne

8

Graver
Anmoder graver om at vurdere punkt 6.
Graver Kalknings tjeneste for vurdering.
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Afskedsfest for provsten 28/8, tilmelding senest 14/8
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Graver kursus Ulfborg 22/9
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Troubadour 27/09-16 1930
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Spillemandsmesse 30/10 i Fabjerg og 3/2
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Orkesterefterskolen jule koncert onsdag 14/12-2016

om de vil deltage samt lave alter. Vi
medbringer hver 2 termokander
kaffe. Kirsten sørger for resten af
kaffe + indkøb.
b: Kirsten & Chr. kommer med et
forslag.
Vi opgiver at høre til Kalknings
tjeneste.
Nøgle til velfærdsbygning /
konfirmandstue udleveres til Ole og
Kirsten.
El hækklipper er gået i stykker. Ole
køber en batteri hækklipper.
Ole deltager i Kirkegårdsmesse 29/8
Jacob og Chr. deltager.
Vi går med i fælles indsamling
Ole deltager
Arrangeres sammen med
Livsstilshøjskolen.
Vi deltager - derfor ingen
gudstjeneste i Gudum disse dage
Dato er ikke helt på plads endnu.
Vi giver grønt lys til nødvendig ekstra
hjælp på kirkegården pga. sygdom.
Jacob indkalder til medarbejdermøde
Der har ingen tilbagemeldinger været
på tilbud vedr. træer på Krøjkærvej.
Vi undersøger om det er muligt at
fræse rødderne.
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Kontaktperson

15

Kirkeværge

16

Sekretær

Intet nyt

17

Præst

Intet nyt

18

Mødedatoer resten af kirkeåret.

Torsdag 8/9 kl. 17:00
Tirsdag 4/10 kl. 17:00
Tirsdag 15/11 kl. 17:00

19

Eventuelt
Tilbud fra bibelselskabet

Opstart af drænarbejde på mandag
samt fugning af præstegården
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