Gudum Menighedsråd
Referat - mandag den 19. januar 2015 kl. 17.00.
i Gudum Præstegård
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.
Sang / salmevalg

Kirsten.

150113-01
Beslutning
Godkendt

Godkendelse af dagsorden

150113-02
Beslutning
Godkendt

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

150113-03
Økonomi og regnskab
Øremærke evt. frie midler hvis der er sådanne.
518.500 tilbagebetales provsti senest 25/9-2015 - oprindelig 718.500
Beslutning
Gennemgået
150113- 04
Gudstjeneste fornyelse – gladere gudstjeneste. Emnet er blevet drøftet ved
tidligere møder, herunder på et fællesmøde hvor det aftaltes at genoptage sagen på et
fællesmøde i det nye år. Hvad er Gudum Menighedsråds ønsker / indstilling forud for
fællesmødet.
Bilag 04 oplæg fra stiftsudvalget for gudstjenester.
Beslutning
Vi fik en konstruktiv snak om emnet. Vi vil tage emnet op på næste fællesmøde.
150113-05
Med andre øjne, Migranters møde med folkekirkens, pjece med
oplæg blev uddelt på sidste møde og punktet udsat til 2015.
Mange såkaldte almindelige danskeres møde med folkekirken kan på flere områder
sammenlignes med migranters møde med kirken.
Se udlændige statistik på side 50, artiklen på side 4 og sidste spalte på side 49
Beslutning
Orientering
150113-06
Det gode møde. Tidligere drøftet i punkt 141111-13 efter et møde
hos provsten med samme emne.
Her aftaltes det at et bilag fra Lomborg Menighedsråd v. Grete Bækgård skulle
eftersendes.
Bilag 13-06.1 spilleregler i Lomborg Menighedsråd.
Bilag 13-06.2 Referat fra møde hos provsten.
Beslutning
Orientering
150113- 07
Gudum Menighedsråd

Børnekor, provsten har opfordret til at vi bruger koret.
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Bilag 13-07 status fra korleder.
Beslutning
Vi vil gerne ligge billet ind på at få børnekoret til Gudum Kirke. Et forslag kunne
være til høstgudstjenesten.
150113-08
Organist situation er forsat ikke helt afklaret, men medens dette
skrives ser det ud til at en afklaring er ”lige om hjørnet”
Beslutning
Vi har ansat Zane Vizule-Jakobsena.
150113-09
Regnskab 2013 og revisionsbemærkninger.
Provstiet har gennemgået Gudum kirkes revisions protokol for 2013 og har
godkendt regnskabet i henhold til revisors bemærkninger som blev taget til
efterretning.
Beslutning
Provstiets og revisorens bemærkninger er taget til efterretning.
150113-10
Graver
Jacob har tidligere omtalt at en revision af kirkegårdsvedtægt kunne være aktuel.
Total økonomien omkring hækudskiftningen.
Beslutning
Orientering
150113- 11 Fugt i kirketårn.
Er senest behandlet i punkt 140916-06 hvor det blev besluttet:
Rapport fremsendes til provsti udvalget.
Forslag at man får lavet en vandafvisende gulvbelægning i klokkerum – med fald til
det bestående afløb.
Rustsprængninger på undersiden af samme dæk skal afhjælpes.
I skrivelse af 19/11-2014 skriver godkender provstiudvalget Menighedsrådets
forslag hvis det kan finansieres af midler fra Gudum kirkekasse!!
Beslutning
Hans Peder vil prøve at få et overslag på hvor meget det vil komme til at koste med
den vandafvisende gulvbelægning.
150113-12
Beslutning
Intet nyt

præsten

150113-13
Beslutning
Intet nyt

kontaktperson

150113-14
Beslutning
Intet nyt

kirkeværge

150113-15
Sekretær
Beslutning
Kirsten undersøger om Sognebladet også skal vises på Sogneforeningens
hjemmeside
Gudum Menighedsråd
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150113-16
Datoer for kommende møder
Beslutning
Onsdag den 18/2 kl. 17:00 i præstegården
Tirsdag den 17/3 kl. 17:00 i præstegården
Onsdag den 22/4 kl. 17:00 i præstegården
Onsdag den 20/5 kl. 17:00 i præstegården
Tirsdag den 30/6 kl. 17:00 i præstegården
Tirsdag den 18/8 kl. 17:00 i præstegården
150113-17
Eventuelt
Beslutning
Ebbe sætter annonce i Lokalavisen for fastelavns gudstjenesten.
Stiftsmenighedsråds stævne i Viborg den 30/5.
22/1 møde med kirkeværge i
16/5 i Biohuset
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