Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde torsdag d. 12/5-2016 kl 17:00
Præstegårdsvej 12.

Indledning

Ebbe

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 og 3.2

Gennemgået

Budget 2017 udkast
Bilag 4.1 årshjul – budget køreplan
Bilag 4.2 Foreløbig driftsramme 2017
Foreløbig driftsramme 2017 er kr 971.500
Foreløbig driftsramme 2016 var kr. 922.500
Provstesyn 19. maj 2016 kl 09.00
Emner der bør drøftes.

Orientering

Kirkens spildevands afløb.
I forbindelse med café projektet blev der konstateret
nødvendigheden af at etablere et nyt kloak afløb fra kirke og
kirketårnet til afløbs brønd nord for graverhuset.
Der indhentes to tilbud på arbejdet og provstiet er ansøgt om
tilladelse til at grave ledningen ned i gang arealet mellem tårn
og graverhus.

Vi afventer tilbagemelding på de 2
tilbud, samt tilladelse fra provstiet.

Indvielsen af café.
Optimeret drejebog eftersendes onsdag.
Der skal sættes navne på resterende nødvendige hjælpere.

Gennemgået drejebog og fordelt
opgaverne

Evaluering fra møde 20/4 om kirkegårde.
Graver, kirkeværge kontaktperson deltog.

Levede ikke op til forventningerne
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Evaluering af møde 29/3 om lejlighedsgudstjeneste ved
organist, sanger og præst.
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Evaluering fra møde 10/5 om mere kirke for pengene. Christian
deltager.
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Graverens punkt
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Orientering
Det var et godt møde – og gode ideer
var indsamlet. Der kan ses mere på
www.merekirke.dk
Vi tager det op igen på næste møde
Der bliver vandet på kirkegården pga
det gode vejr

Musikensemblet Troubadour v. Erik Sommer tilbyder koncert i
kirken i sensommeren. Livsstilshøjskolen er interesseret i fælles Koncert i kirken den 27. september
koncert.
2016 kl. 19:30
Menighedsrådsvalget.
Der er modtaget to skrifter fra Kirkeministeriet:
1. Menighedsråd på Jeres møde: kan ses på DAPen, på
www.km.dk og på www.kirkenettet.dk.
2. Digital strategi 2016 – 2020. Kan findes på nettet
samme steder som den første.

Orientering

Orientering om organist situationen Zana har sagt op.
Der indhentes tilbud på mikrofon til
kirkesanger
Ønske om at få Nr. Nissum kirkekor
til at synge i Gudum kirke en gang
imellem.

14

Kontaktperson
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Kirkeværge

16

Sekretær

Intet nyt

Præst

Gudum Sogneforening ønsker at
Sognebladet udkommer 6 gange om
året.
Fællesmøder/Remmerstrandmøde
tages op på næste fællesmøde.
Positive meldinger om konfirmation
om lørdagen – tages også op på
næste fællesmøde.
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.18 Menighedsrådsvalg på Facebook

Orientering
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Gudstjeneste fornyelse

Møde den 18/5
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Næste møde 2/6-16

Næste møde den 2/6 kl. 17:00

21

Eventuelt

Intet nyt
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