Gudum Menighedsråd
Referat - onsdag d. 22.april 2015 kl. 17.00
i Præstegårdsvej 12.

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.

Dagsorden
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Beslutning
Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Referat fra sidste møde er godkendt og
underskrevet.
Gennemgået
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Kvartalsrapport og budget formål
Bilag 3.1 og 3.2
Budget foreløbig driftsramme for 2016 er kr.
922.500
Bilag 4.1
Kollekt påskedag har i flere år gået til KFUM og k til deling mellem det lokale og lands
organisationen. I 2014 blev hele kollekten sendt
til landsorganisationen. Det indstilles at hele
beløbet i 2015 går til det lokale arbejde.
Det årlige kirkesynet blev foretaget d. 7/4-2015.
Der skal priser på de enkelte ønsker før
indsendelse til provstiet.
Energieftersyn 3/6-2015 i kirken. Der skal før
synet tilvejebringes en del data for de seneste tre
år.

Gennemgået

Godkendt

Mangler blev gennemgået. Anslåede
priser blev tilføjet.
Rust i armerings jern under
klokkestolen er tilføjet

Ole og Ebbe er i gang med at
fremskaffe data
Intet nyt

Graverens punkt
Fuusgaard efterlyser reaktion på beskrivelsen af
fugtproblemer kirketårnet.

Vi sender svaret fra Provstiet til
Fuusgaard

Vandtæt forsegling af gulvet i tårnets klokke
etage. Firmaet Vesla har givet et tilbud på
Det sættes i gang
kr.26.500. På forespørgsel har provstiet bekræftet
at arbejdet kan sættes i gang.
Bilag 10 med provstens svar.
Kirkecafe. Der er udarbejdet de første skitser til
projektet. Provstiet har tidligere tilkendegivet at
Christian Futtrup * Kræftens Bekæmpelse

Vi beder Fuusgaard om at starte på
projekteringen.
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projekteringen kan gennemføres som start på
endelig godkendelse.
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Orienteringstavler på kirkegården. Den ene af
Kløverstierne der er under udførelse går gennem
den nye del af kirkegården vest for den gamle
dige der adskiller de to afdelinger af kirkegården.
Det er Hans Colding der på vegne stigruppen
søger om at placere to orienteringstavler ved
gennemgangen fra gamle til ny del af
kirkegården.
Bilag 12.1 Tekst udkast til de to officielle tavler.
Mø 19/5 for kontaktperson, kirkeværger og
gravere om kirkegårdenes fremtid.
Bilag 13.1 indbydelsen
Danmarks befrielse – særgudstjeneste, blev aftalt
i forbindelse med kirkesynet.
Koncert i Gudum kirke d. 25/6-2015 med
Orkesterefterskolen. Arrangeres sammen med
Livsstilshøjskolen. Blev aftalt i forbindelse med
kirkesynet.

Det godkender vi.

Hans Peder og Jacob og Ole deltager
Den 4. maj er der en andagt i kirken kl.
19:30 – og efterfølgende
sammenkomst i præstegården med
kaffe.
Orientering.
Entre er fastsat til kr. 50,00
Livsstilshøjskolen sørger for kaffe og
Ebbe indsætter annonce i lokalavisen
Intet nyt

Kontaktpersons punkt.

Intet nyt

Kirkeværgens punkt.

Intet nyt

Kassererens punkt

Kirkekaffe den 14/6 afholdes i kirken
Menighedsmøde 17/5 afholdes i kirken
Christian og Kirsten tager vagten i
våbenhuset ved konfirmationen

Præsten punkt.

Intet nyt

Sekretærens punkt.
Referat fra Viborg Stifts Mediedag på Hardsyssel
Ungdomsskole: Jordnær formidling af et
himmelsk budskab.
Gamle gravsten. Det er tidligere aftalt at drøfte
emnet på det kommende Menighedsmøde.
Hvilket oplæg kommer Menighedsråd med?

Orientering

Åben for forslag på kommende
menighedsmøde
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Studietur ??

Ole har lavet et forslag – og vi tager det
op på fællesmødet
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Øvrig indgået post:
Tilbud tryksager
Børnesagens fællesråd
Tilbud udflugt Venø
Blad Kirken i morgen

Orientering
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Næste møde er fastsat til d. 20/5-2015 kl. 17:00
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Orientering

Eventuelt
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