Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 10

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Jonna Uttrup
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Punkt 3 udgår af dagsordenen, idet punktet behandles som et internt tamamøde
Punkt 2.

Konstituering af pastor emeritus Mogens Jeppesen.
På baggrund af sygemelding fra sognepræst Lone Krogsgaard, har provsten jfr. skrivelse
af 03. marts 2018 konstitueret pastor Emeritus Mogens Jeppesen fra 15. januar 2018 til
og med 02. april 2018 til at varetage alle sognepræstens funktioner som sognepræst
undtagen kirkebogsføring og alm. kontorarbejde.
På mødet vil der blive givet en orientering om diverse trufne beslutninger i forbindelse
med og som konsekvens af sygemelding/konstituering.
Beslutning:
Til efterretning
Punkt 2.

Honorar til Gjøl Kirkes web-master.
www.gjoelkirke.dk samt kirkens facebook site, har hidtil været administreret og
vedligeholdt vederlagsfrit og på frivillig basis. Arbejdet omfatter endvidere, at
arrangementer m.m. indtastes på www.paagjoel.dk, www.sogn.dk, www-kulturblad.dk
og www.friii.dk. Arbejdsbyrden er imidlertid steget markant de seneste år.
Menighedsrådets drøftelse af honorering til Gjøl Kirkes web-master ønskes.
Beslutning:
På baggrund af menighedsrådets drøftelse træffer formanden de nødvendige
dispositioner.

Punkt 3.

Temadrøftelse: ”Vision og mål for Gjøl sogn”.
Visioner og mål er dynamiske størrelser, der skal tilpasses og revideres løbende.
Med udgangspunkt i ”Vision og mål for Gjøl sogn”, vedtaget af menighedsrådet den 26.
august 2014, ønskes en generel drøftelse såvel menighedsrådets langsigtede visioner
som mere kortsigtede mål og kommende opgaver.
Også fremtidens organisatoriske, strukturelle og økonomiske forhold for
menighedsrådet ønskes drøftet.
Bilag: ”Vision og mål for Gjøl sogn”
Beslutning:
Punkt 3 udgår af dagsordenen, idet punktet behandles som et internt tamamøde
Punkt 4:

Meddelelser.
1. Formand
a. Indberetning til erhvervsstyrelsen vedr. ”reelle ejere” af kirkens
bygninger
b. Folkekirkens familiestøtte. Mail af 02.01 fra Jens Sørensen
c. Pr 01.01.18 skal der oprettes en administrator for hver kirkekasse hos
Brandsoft. Regnskabsføreren er oprettet som administrator.
d. Tildeling af ”kormidler” fra provstiudvalget.
e. Regnskab på kirkens blytag udviser et mindre underskud i forhold til
budgettet.
f. Regnskab vedr. ansættelse af ny organist udarbejdet.
g. Renovering af kirken. Kirke- og kirkegårdsudvalget ser på sagen.
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Menighedsrådet besluttede 21.11.17 pkt. 6 at indhente et skriftligt
tilbud på udskiftning af udendørsbelysning forinden iværksættelse.
Skriftligt tilbud af 18. 12.17 foreligger.
b. Pia har deltaget i Stiftets Grøn Kirke- udvalget.
c. Nyt ringeanlæg installeret.
3. Kontaktperson
a. Dorthe Linde Sørensen, sygemeldt. Lya Westergaard afløser.
b. Ændring af kortider
c. Udskiftning blandt personalekonsulenterne
d. Folkekirken er overgået til nyt lønsystem pr. 01.01.18
4. Sognepræsten
a. Ny gudstjenesteliste klar.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Aktivitetskalender 2018 jfr. EH- mails af 12.12.17, 05.01.18 og 06.01.18

7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Formanden giver en status på præstegårdsrenoveringen. Tidsplan
overholdes. Budgettet oveholdes. Der må påregnes en mindre
overskridelse af budgettet overskredet grundet fund af skimmelsvamp.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Nytårshilsen fra Grøn Kirke. Ny plakat udsendt
12. Andre
a. Ajourført adresse- tlf. og mail-liste. Bilag

Punkt 10.

Eventuelt.
”Frivilligfest” /Nytårskur

Underskrifter:

