Gudum Menighedsråd
Referat – onsdag d. 20. maj 2015 kl. 17:00
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.
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Beslutning

Dagsorden til godkendelse

Godkendt

Ref. Fra sidste møde – godkendelse og underskrift

Godkendt

Årsbudget 2016
Bilag 3.1 udkast budget 2016
Bilag 3.2 udkast Budget 2016 formål
Bilag 3.3. Anettes bemærkninger til budgetet
Bilag 3.1 Budgetprocedure

Gennemgået bemærkninger fra Anette.
Bilag 5 i budgettet: Der søges kr. 5000 til
reparation af fuger – maling af vinduer–
reparation af sokkel i kapel

Næste MR møde fastsat til 30/6-15, men sidste frist
for at aflevere budget er den 15/6-15.

Møde fastsættes og afholdes efter
præstegårdsudvalget har haft møde

Menighedsmødet – evaluering

Enighed i sognet om at bevare gravsten

Gamle ”hjemløse” gravsten. Menighedsmødets
tilkendegivelser gik entydig på ikke at fjerne
gravstenene fra kirkegården. Derimod var der mange
holdninger til alternativ placering.
Gudum Sognearkiv opfordrer i skrivelse til at bevare
mindelunden som en god og værdig løsning. Arkivets
skrivelse er tidligere fremsendt.
Bilag 6.1: Tilkendegivelse fra Birthe Pedersen.

Orientering

Reparation af dæk i klokkerum

Vi vil indhente tilbud

Kirken på landet konference 20/6.
Vi i Gudum er opfordret til at være en del af
konferencen og orientere om hvordan vi gør det i
Gudum.
Bilag 8.1 indbydelsen
Bilag 8.2 seneste nyt om vor deltagelse.

Hans Peder og Christian deltager i konferencen
for at profilere samarbejdet mellem
Sognehuset, Livstilshøjskolen og kirken.

Kirke café – genoptagelse af projektering. Møde med
arkitekt fredag 22/5-15 kl 1700.

Orientering
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Ansøgning om tilskud til afvikling af sommerlejr på
Remmerstrandlejren.
Bilag 10.1 ansøgningen

Vi bevilger kr. 1500 til lejren.

Krav fra forsikringen om, at nøgler til kirke og
graverhus ikke må opbevares på kirkens matrikel. Ved
sidste MR møde lovede Ole og Jacob at udtænke en
løsning.

Vi arbejder videre med at udskifte til Ruko låse
Vi tilføjer udgift til bilag 5 i budgettet 2016.

Sognebladet, kan forsidens layout optimeres.

Billeder kan benyttes fra Stiftets hjemmeside

Graveren

Intet nyt

Kontaktpersonen

Vi bevilger arbejdstøj til kirkesanger.

Kirkeværgen

Orientering fra mødet med gravere og
kontaktpersoner og kirkeværger

Sekretæren

Intet nyt

Præsten

Fælles spillemandsgudstjeneste den 25/10 i
Fabjerg – og derfor ingen gudstjeneste i
Gudum.
I øjeblikket ved man ikke på hvilke tidspunkter,
der bliver konfirmand undervisning til næste
år.

Eventuelt

Koncert med OrkesterEfterskolen i Gudum
Kirke 25/6 kl. 19:30
Højskolen sørger for annonce.

Ny app. Paulus på opdagelse i kirken.
Prøv af følge linket.
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https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/VIB/Si
der/Ny-app-inkluderer-b%C3%B8rn-igudstjenesten.aspx

