GUDUM MENIGHEDSRÅD

Indkaldelse til
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 19. september 2019 kl. 19.00
-

hos Helle

( husk at meddele afbud )
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Velkomst ved formanden. Herunder: meddelelser.
Birgit Hjortstrand: revisionsprotokollat samt revisorpåtegning, underskrives.
Kvartalsrapport
Løntrin regnskabsfører
Sønderup præstebolig
Graverbolig
Kunst og Kirker, vagtplan udformes
Kalkning af kirken – indvendig
Præsten har ordet
Dato for næste MR-møder og fællesmøder
Opgaver for Gudum ang. kommende Sogneaftener.
Repetition af rækkefølge for Kirkekaffe.!
Evt.

REFERAT af MR-mødet 19. 9. 2019.
Referent: Helle Jørgensen
Tilstede: Anders, Jørgen, Sara (præst ) og Helle.
Afbud: Annabelle.

Ad 1. Jørgen byder velkommen til vores præst, som er vikar, indtil der bliver ansat en ny præst i vores 3
sogne. Birgit og Jørgen har været til budgetmøde, hvor vi fik bevilget penge til kalkning af kirken indvendigt,
samt beløb til opstart af fremtidig renovering af krucifikset. Til budgetmødet havde provsten udfærdiget
vedtægt vedrørende donation fra menighedsrådene til folkekirkemissionen, som hun anmodede rådene om
at underskrive. Gudum MR har vedtaget ikke at underskrive.
Ad 2. revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2018, fremlagt og godkendt. Revisors bemærkninger til
årsregnskab tages til efterretning; menighedsrådet er dog ikke enig i udsagnet.
Ad 3. Kvartalsrapport fremlagt og godkendt.
Ad 4. Rettelse af tidligere korrektion: det er 01. jan 2019, hvor vores regnskabsfører har fået nyt løntrin.
Ad 5. Jørgen orienterer om renovering af Sønderup præstegård.
Ad 6. Jørgen har gentagne gange prøvet at få fat i vores lejer af graverboligen, men han tager ikke sin
telefon, eller også er den på telefonsvarer. Vi har mange gange bedt ham om at holde haven og de
omkringliggende arealer i præsentabel stand. Men forgæves. Anders tager kontakt til Michael for at påtale,
at haven ikke bliver passet ordentligt, og at det roder omkring huset.
Ad 7. Anders orienterer om projekt: ”Kunst og Kirker”. Martin vil gerne hjælpe til om lørdagen. Helle sørger
for smørrebrød til frokost i kirke lørdag og søndag. Anders og Jørgen sørger for vin og kaffe, - alt er som
sidste år. Vagtskifte aftales hen ad vejen.
Ad 8. Jørgen orienterer om, at Uffe Jensen kalker kirken indvendig, tidligt forår 2020.
Ad 9. Vores nye præst Sara præsenterer sig selv.
Ad 10. MR-møde er næste gang hos Annabelle d. 14. november 2019 kl. 19.00. Der er Fællesmøde den 29.
oktober kl. 19.30.
Ad 11. Gudum skal lave mad til Sogneaften-foredrag den 16. april 2020. Gudum står også for fastelavn
søndag d. 23. februar 2020.
Ad 12. Kirkekaffen som Annabelle skulle stå for den 20. oktober 2019 tager Jørgen sig af. Derfor tager
Annabelle Jørgens kirkekaffe i januar.
Ad 13. Der ikke noget til Evt.
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