Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde tirsdag d. 23/2-2016 kl 17:00
Præstegårdsvej 12.

Indledning

Jacob

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.

1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Beslutning

Godkendelse af sidste møde ref.

Godkendt

Regnskab 2015
Bilag 3.1 Regnskab udkast
Bilag 3.2 Regnskab udkast Formål
Bilag 3.3 Bemærkninger udkast fra Anette, skal
færdig formuleres

Christian laver udkast til bemærkninger til
regnskabet, og det afsluttes på næste møde.

Børnefestival ansøgning
Udsat på sidste møde til vi kender hvor meget
Ebbe har brugt på at sende konfirmander til
festivallen.
Økonomi, referat af møde hos Anette Flyvholm.
Kirke café
Status på projektet

Vi godkender tilbud fra tømrer på inventar til
minikøkken.

Indvielse af kirke café søndag d. 22. maj 2016.

Orientering

Program for café indvielse.
Der skal tilrettelægges nærmere program for
indvielsen, (drejebog).
Gudstjeneste kl. 10:00 og samvær i Sognehuset
efter gudstjenesten.

Kirsten og Chr. arbejder videre på et program.

Åben punkt

Påskefejringen.
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Stille gudstjenester om fredagen.
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Præsten

Intet nyt

Kirkeværgen

Ros til Ole ved den sidste begravelse

Kontaktperson

I gang med at se ansøgningerne igennem til
medhjælper stilling.

Sekretær
Graver
Datalogger fungerer?
Hynderne fra bænkene i sideskibet.
Ole skriver: Hvad gør vi med de kirkebænke hynder
som er blevet til overs ?, mit forslag er at de bliver
deponeret i det rum ved siden af toilettet i den nye
bygning ved præstegården. Så har vi dem et tørt
sted og vi kan hurtigt hente dem hvis der bliver
brug for det.

Intet nyt
Ole har deltaget i et godt kursus om planlægning
af plejeplaner. Ole giver en gennemgang på
næste møde
Det er uvist om vi fremover kan/skal bruge
hynderne, derfor udsætter vi beslutningen.

Menighedsrådsvalget, opstilling 13/9.
Bilag 16.1 Skrivelse fra Kirkeministeriet og
Landsforeningen af menighedsråd.

Menighedsrådsvalg kommer på Facebook

Indkommet post
1602051921 koncert tilbud
Logo smykker
Musik event

Orientering

Næste møde er 16/3-2016

Næste møde 16/3 kl. 17:00

Kommende møder i provstiet.
29/3-16 1900 Klinkby tilmeld 15/3 – for organist
sanger præst
20/4 graver møde hos provst
10/5-1900 Mere kirke for pengene Bøvl tilm 29/4

Orientering

Eventuelt
Det gode møde / psykisk arbejdsmiljø. Møde hos
provsten.
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Orientering
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