Menighedsrådsmøde i Gudum Torsdag den 4. januar 2018.
Afbud fra Bente Tang. I dennes fravær skrives referat af Lise Thorsen.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat.
Det godkendes på næste møde, da det er Bente der har referatet der skal underskrives.
Ad 3. Kirkens liv og vækst. Velkomst til Ole Vinther.
Der vil blive indkaldt til fællesmøde med Fabjerg, hvor velkomst vil blive planlagt.
Vi håber han er klar til indsættelse den 1. april, påskedag.
Ad 4. Ansættelse af organist.
Der blev givet en kort redegørelse omkring situationen. Emne skal behandles igen på næste møde.
Ad 5. Svar fra Knud Fuusgaard ….
Arkitekten har set på taget og mener at med et tag af denne størrelse er 5 revnede tagsten
naturligt og efter hans mening billigt sluppet. Dette blev taget til efterretning.
Ad6. Målsætninger for det kommende år med tanke på budget.
Vi skal sikre os, at der er midler sat af til indkøb af software i forbindelse med
overgang til digital protokol. Indkøb er sat i værk.
Det foreslås at vi får installeret en projektor i kirken da en sådan vil være et godt redskab ved
gudstjenester og andre arrangementer. Der er fuld tilslutning til forslaget.
Det oplyses at den tidligere besluttede IPad er indkøbt.
Hvis Ole Vinther har forslag til nyanskaffelser kan disse nå at blive behandlet på møderne i april og
maj.
Graveren gør opmærksom på at der skal indkøbes nye brosten da det nuværende lager er ved at
slippe op.
Ligesom der skal indkøbes ny stangklipper, da det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til den
gamle.
Tidligere besluttet udskiftning af hæk skal også med i budgettet.
Ad7.

Hjemmeside
Kirkens hjemmeside mangler opdatering. Der er enighed om, at vi når vi har valgt at have en
hjemmeside skal vi også sørge for at den er a jour ført med blandt andet nyeste referater fra
menighedsrådsmøderne, indslag fra kirken, små fortællinger, billeder og andet der kan bibringe til
at gøre siden interessant.
Det er en stor og tidskrævende opgave at passe en hjemmeside. Det foreslås at vi kan gøre brug
af Kristian Grøndahls kunnen inden for dette område.

Ad 8. Regler for ændringer af datoer for menighedsrådsmøder.
Formanden orienterer om reglerne herfor. ”Et flertal kan ændre datoen for et planlagt møde, hvis
dette besluttes på et forudgående møde.”
Ad 9. Ændring af dato for mødet i februar 2018.
Jævnfør ovenstående er mødet den 6. februar flyttet til tirsdag den 30. januar kl 1700
Ændringen vil blive offentliggjort ved opslag i våbenhuset.
Ad 10. Præsten
MBD ønsker at afholde konfirmand møde i konfirmandstuen og vil sikre sig at lokale opvarmet.
Hun har lovet at hjælpe /fortsætte med holdet frem til og med konfirmationen.
MBD oplyser at Anne Mosekjær har foreslået at hun (AM) og Ole Vinther tager minikonfirmanderne
og afslutter med dem til pinse.
Dette aftales indbyrdes af de involverede parter.
Ad 11. Kontaktperson
Der vil, i den kommende tid blive afholdt MU- samtal med kirkens personale i konfirmandstue .
Kontaktpersonen efterspørger i den forbindelse en nøgle hertil. Denne blev udleveret af RN.
Ad 12. Kasserer
Der vil blive lavet ansøgning til dækning af køkkenrenovering i præsteboligen.
Ad 13. Kirkeværge
Se punkt 5
Ad 14. Medarbejderrepræsentant
Graveren skal på tre dages kursus i uge 2. Finder selv afløser stand by.
Ad. 15. Eventuelt
Forretningsorden for afvikling af menighedsrådsmøder blev efterspurgt.

