Gudum Menighedsråd
Referat for åbent møde tirsdag d. 24/11-2015 kl. 17.00
Præstegårdsvej 12.
Indledning

Ole

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.

Beslutning
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkende sidste mødes lukkede dagsorden, eller er den
underskrevet?

Godkendt referat fra lukket møde

Konstituering, valg af
 Formand
 Næstformand
 Sekretær
 Kasserer
 Kirkeværge
 Kontaktperson

Formand: Chr. Futtrup
Næstformand: Jacob Tougaard
Sekretær: Kirsten Grysbæk
Kasserer: Hans Peder Krogsgaard
Kirkeværge: Hans Peder Krogsgaard
Kontaktperson: Jacob Tougaard

Regnskab 2014
Provstiudvalgets har den 10/11-2015 gennemgået
revisionsprotokollen for 2014 og godkendt regnskabet i
henhold til revisors bemærkninger, som er taget til
efterretning.
Bilag 4

Vi tager provstiudvalgets
behandling/godkendelse til efterretning
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Åbent punkt
5
Kollektliste 2016
6
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Gideonitterne har vi tidligere sagt ok til at må orientere og
anmode om kollekt.
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Kollektlisten for 2016 blev gennemgået.
I forhold til kollekt listen 2015, vil kollekten
juleaften blive ændret fra Folkekirkens
nødhjælpe til Børnesagens fællesråd.
Kollekt til Gideonitterne ved gudstjeneste den
24/1 2016.
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Folkekirkens nødhjælp anmoder i skrivelse om en gave til
deres arbejde.

Kollekt til Folkekirkens nødhjælp er på kollekt
listen 2016

Børnesagens fællesråd anmoder om en gave til deres
juleindsamling.

Vi giver gave til Børnesagens fællesråd ved
juleindsamlingen 2016

Mobil Pay. Blev udsat på oktober mødet – punkt 9.
Mobilpay, og andre lignende betalingsmåder, er stærkt på
vej ind, også til brug ved kirkeindsamlinger. En del sogne
opretter selv et mobilpay-nummer og modtager her
indsamlinger, der lægges til kontante beløb, der gives i
indsamlings bøssen. Andre henviser til den givne
organisations eget mobilpay-nummer.

Anette undersøger hvordan det fungerer i
Harboøre.
Ministeriet arbejder på en løsning – og vi
afventer det.
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Åben punkt
11
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”Mini alter” i kirkens midtergang.
Ebbe ønsker et lille bord som han kan stå ved og bruge som en
slags alter og på den måde være nærmere menigheden og stå
vendt mod menigheden.

Et nodestativ eller en pult kunne være en
midlertidig løsning.
”Mini-alter” kan evt. købes i forbindelse med
indkøb af stole til kirke cafe.
Gennemgået
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Kirke café
Licitations materialet er på vej. Indbudt licitation.
Der skal udpeges håndværkere.
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Datalogger
Ole undersøger nærmere.
På sidste møde blev det besluttet at Ole og Ebbe
undersøgte nærmere med pris og kvalitet.
Provsti anbefaler at anskaffe den som proenergi anbefaler.
Efterfølgende har Møborg Nees menighedsrådet oplyst at
den kan købes andre steder for betydelig mindre.

Graver punkt
Møde 26/11 om opmåling på kirkegården
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Næsten færdig med grandækning.
Møde den 26/11 vedr. opmåling.
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Præsten
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Ebbe foreslår, at vi fremover bruger Steen Skovsgaards ”De
bedste Bibelhistorier” til uddeling ved dåb. Den er udkommet
for nylig. Den er godt skrevet og har mange helsides billeder,
som der kan snakkes meget om.
Vi har i nogle år kørt med Sigurd Barretts ”Sigurd fortæller
bibelhistorier

Vi godkender skiftet af børnebibel.
Fastelavn den 7/2 kl. 10:30 i Gudum –
efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset.
Friluftsgudstjeneste den 28/8 kl. 10:00 i Gudum
ved Sognehuset – efterfulgt af kirkekaffe.

Kontaktperson

Det er nogle gange svært at finde organist
afløsere – Vil det være muligt at få lavet en
færdig indspilning af salmer og vers? Christian
tager det med til Stiftet.
Intet nyt

Sekretær

Intet nyt

Graver –
Nyt regnskabs modul. Punktet blev udsat på sidste mødes
punkt 12.

Vi godkender køb af regnskabs modul.

Gudstjeneste fornyelse – status

Invitation til inspirationsdag med Holger Lissner
lørdag d. 23/1 2016

Kirkeværge kasserer
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Julekoncerten 17/12 med Orkester efterskolen
23

Livsstilshøjskolen klarer det praktiske med salg
af kaffe efter koncerten.
Menighedsrådet står for salg af billetter ved
indgangen.

Påske 2016
24
Evt.

Næste møde 19/1 kl. 17:00
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