Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde
i Gudum sogn
den 4-6-2018 kl 17.00 i Præstegården.
Formand: Hans Peder Krogsgaard
Næstformand, Kirkeværge: Richardt Ladegaard Nøhr
kontaktperson: Inge-Lise Thorsen Kasserer: Else Helene Hanne Buskov
Sekretær Bente Tang Nielsen
Medarbejderrepræsentant: Ole Sund
Sognepræst: Ole Vinther
Indledning:
Fraværende:

1

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt

2

Godkendelse af referat

Godkendt

3

Kirkens liv og vækst,
præcisering af kirkekaffetider
og altergang

Kirkekaffe ved alle 9-tjenester.
Altergang til 9-tjenester drøftes på et senere
tidspunkt.
Kransekage og boblevand til tjenesten nytårsdag.

4

Placering af kristusfigur i
kirken

Kristusfiguren placeres i kapellet.

5

Lov om GDPR
databeskyttelse /
genovervejelse af
kompetence og adgang via
DAP.

Taget til efterretning.

6

Præsten

Præsten får ombyttet sin stationære computer til
en bærbar computer.
16. september høstgudstjeneste
19. august friluftsgudstjeneste ved Sognehuset.
Lørdagsdåb tilbydes 3 gange i løbet året.
Familiegudstjenester i løbet af året: Fastelavn,
friluftsgudstjeneste, høstgudstjeneste, efter
konfirmandlejren, luciaoptog med spejderne.
Præsten vil gerne arbejde med
”spaghettigudstjeneste”

7

Kontaktperson

8. juli er Eva Vinther kirketjener og sanger til
gudstjenesten, Lise laver kaffen.
Afløser til hjælp på kirkegården under sygdom.

8

Kasserer

Årsbudgettet er indberettet.
Budgetbidrag godkendt, Gudum sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 68831458, Budget 2019,
Biddrag budget afleveret d. 04-06-2018 12:56.

9

Kirkeværge

Tænd og sluk knap på alter og prædikestol til
mikrofon til præsten.
Flisning af grene i køkkenhaven.
Alarmanlægget i præsteboligen er ramt af lynet.
Ekstra tastatur til alarmanlægget ved hoveddøren,
så rengørings personalet kan slå alarmen fra, når
de kommer.

10

Medarbejderrepræsentant,
sikring af gravsten

Hækklipning er begyndt
Vandning af blomster på kirkegården bruges der
meget tid på.
Begyndende samtale om sikring af gravsten, der
arbejdes videre med sagen.

11

Procedure for ansættelse af
gravemedhjælper

Alle menighedsråds medlemmer får mulighed for
at læse alle ansøgninger den 19. juni kl. 16.30 på
et lukket.

12

Evt.

Info skærm i Sognehuset. Kan bruges.
Fællesmøde mellem Gudum, Fabjerg og Nissum
Menighedsråd i Præstegården i Gudum den 27.
september kl 19.30.

