Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 2

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt, dog således at der tilføjes et nyt punkt 7: Revisionsprotokollat om forberedende
revisionsarbejde 2016.

Punkt 2.

Menighedsrådets mødeplan for 2017
I henhold til bek.af Lov om menighedsråd § 22 træffer menighedsrådet beslutning om,
hvornår og hvor, ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen skal offentliggøres i
begyndelsen af hvert kirkeår.
Formanden indstiller, at menighedsrådet afholder møde ordinært møde den 3. tirsdag i
hver måned kl. 19.00 i Sognegården bortset fra juli, der er mødefri, og dog således at
mødet i februar afholdes 14. februar, mødet i oktober afholdes 10. oktober.
Bilag: Forslag til menighedsrådets mødeplan 2017
Beslutning:
Forslag til mødeplan godkendt
Punkt 3.

Forretningsorden.
I henhold til bek.af Lov om menighedsråd § 24 stk. 4 vedtager menighedsrådet selv sin
forretningsorden.
Forslag til forretningsorden er ved mail af 01.11.16 udsendt til medlemmer af
menighedsrådet.
Formanden indstiller forslag til forretningsordenen til godkendelse.
Beslutning:
Forslag til forretningsorden godkendt

Punkt 4.

Godkendelse af vedtægter for enkeltmandsposter – samt fastlæggelse af
honorar for formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.
Menighedsrådet har på det konstituerende møde den 22. november afholdt valg til en
række enkeltmandsposter.
Der er udarbejdet forslag til vedtægt for kirkeværge, kasserer, sekretær og
kontaktperson, udsendt til medlemmer af menighedsrådet ved mail af 01.11.16.
Formandens funktionsbeskrivelse fremgår af Lov om menighedsråd.
I henhold til Lov om menighedsråd kan menighedsrådet beslutte, ar tillægge formanden
et honorar. Provstiudvalget skal godkende størrelsen af honoraret. I henhold til Lov om
menighedsråd § 9 stk. 6 skal størrelsen af honorar til kirkeværge, kasserer og
kontaktperson godkendesprovstiudvalget.
Formanden indstiller forslagene til vedtægter til godkendelse.
Formanden indstiller endvidere følgende uændrede honorarsatser til godkendelse:
Formanden: 20.400,- kr.
Kirkeværge: 11.200,- kr.
Kontaktperson: 11.200,- kr.
Beslutning:
Vedtægter godkendt.
Honorarsatser godkendt.
Punkt 5.

Godkendelse af vedtægter for udvalg.
Menighedsrådet har på det konstituerende møde den 22. november 2016 nedsat en
række udvalg.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter for disse udvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalget,
præstegårdsudvalget, kirkebladsudvalget, aktivitetsudvalget, grønt udvalg.
Det fremgår ikke af forslag til vedtægter hvorledes udvalgenes formænd vælges.
Formanden indstiller forslagene til vedtægter godkendt, og indstiller endvidere, at
menighedsrådet udpeger udvalgenes formænd.
Formanden indstiller følgende formandsposter:
Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
Lone Kjellerup
Præstegårdsudvalget:
Jørn Rytter
Kirkebladsudvalget:
Lone Krogsgaard
Aktivitetsudvalget:
Ellen Houlbjerg
Grønt udvalg:
Niels Eske Nyhus
Beslutning:
Vedtægter godkendt
Forslag til formandsposter godkendt

Punkt 6.

Regnskabsinstruks for Gjøl Kirkekasse – Gjøl Menighedsråd.
Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kirkekasser er baseret på det gældende regelog retsgrundlag. Instruksen er enslydende for alle kirkelige kasser.
Regnskabsføreren har på baggrund af faktiske data samt menighedsrådets tidligere
beslutninger og tilkendegivelser vedr. regnskabsmæssige forhold udarbejdet bilag til
regnskabsinstruksen.
Menighedsrådets godkendelse af bilag regnskabsinstruks ønskes.
Bilag: Regnskabsinstruks samt bilag til regnskabsinstruks.
Beslutning:
Bilag til regnskabsinstruks godkendt.
Punkt 7.

Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde 2016.
PWC har fremsendt forberedende revisionsprotokollat om revision af kirkekassens
årsregnskab for 2016.
Formanden indstiller, at menighedsrådet tager protokollatet til efterretning og lader
revisionsselskabets anbefalinger indgå i "bilag til regnskabsinstruks".
Beslutning:
Protokollatet taget til efterretning. Revisionsselskabets anbefalinger indgår i "bilag til
regnskabsinstruks".
Punkt 8.

Anmodning om tilladelse til flytning af urnegrav.
Graver Pia Bejlegaard har modtaget anmodning om flytning af en 11 år gammel
urnegrav fra Gjøl Kirkegård til Assistens Kirkegård i København.
Fredningsperioden for den pågældende grav er udløbet, således at en flytning er
udgiftsneutral for menighedsrådet.
Provsten har givet sin accept af flytningen, og der foreligger tilsagn om en
ændringserklæring fra relevante slægtninge.
Yderligere oplysningen vil blive givet på mødet.
Beslutning:
Anmodning om flytning af urne godkendt.
Punkt 9.

Ansøgning om økonomisk hjælp til Mission Afrika Genbrug/Kirkens
Korshær.
Menighedsrådet har – i lighed med tidligere år- december 2016 modtaget ansøgning fra
Mission Afrika Genbrug/Kirkens Korshær om økonomisk hjælp til annonceudgifter i
2016.

De samlede annonceudgifter beløber sig til kr. 16.171,-.
Enslydende ansøgning er sendt til Aabybro, Vedsted og Biersted menighedsråd.
Beslutning:
Ansøgningen imødekommes. Der bevilges kr. 4000.- kr.
Punkt 10.

Fordeling af indsamlinger og kollekter i Gjøl Kirke.
Indsamlinger og kollekter fra Gjøl Kirke fordeles efter menighedsrådets beslutning, dog
bortset fra nytårskollekten, der er en obligatorisk kollekt for Det danske Bibelselskab.
Gjøl Menighedsråd har tidligere truffet beslutning om, hvorledes indsamlede midler ved
kollekter og lign. skal fordeles.
Den tidligere fordeling fremgår af bilag til dagsordenen.
Menighedsrådets beslutning om fordeling af indsamlinger og kollekter ønskes.
Bilag: Menighedsrådets fordeling af indsamlinger af 08.01.13
Beslutning:
Fordelingen af kollekter i 2017 fasholdes som tidligere.
Fordeling af kollekter for 2018 tages op til beslutning i november 2017
Punkt 11.

Indledning til søndagens gudstjeneste.
Sognepræst Lone Krogsgaard ønsker menighedsrådets drøftelse og evt. beslutning vedr.
indledningen til søndagens gudstjeneste.
Lone Krogsgaard har tilkendegivet en idé om, som en indledning at gøre kirkegængerne
mere fortrolige og forberedte på gudstjenesten, teksterne og diverse praktiske forhold
inden selve gudstjenesten.
Lone Krogsgaard vil på møde give en introduktion til drøftelsen.
Beslutning:
Menighedsrådet er positiv indstillet for at afprøve en alternativ indledning på
gudstjenesten. Lone Krogsgaard vil på de kommende gudstjenester foretage en
afprøvning. Herefter vil menighedsrådet genoptage drøftelsen.
Punkt 12.

Forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Kirkeministeriet har 12.12.16 udsendt forslag til lov om forsøg i folkekirken i høring til
bl.a. menighedsråd, provstier og stifter. Lovforslagets intention er at give menighedsråd
mulighed for via forsøg at afprøve nye måder at organisere sig på, og eksperimentere
med rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning, bl.a. af administrative opgaver.
Alle forsøg skal evalueres.
Sekretær og formand har udarbejdet et forslag til høringssvar.
Bilag: Forslag til høringssvar.

Beslutning:
Forslag til høringssvar godkendt

Punkt 13.

Meddelelser.
1. Formanden
a. Distriktsforeningen afholder generalforsamling 21.01.17 kl. 13.30 på Sanden
Bjerggaard.
b. Menighedsrådet har 15.12.16 modtaget biskoppens julehilsen.
c. Menighedsrådet har 23.12.16 modtager provstens julehilsen
d. Menighedsrådet har 20.12.16 modtaget Arkitekthusets julehilsen.
e. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Familiestøtte - december 2016.
f. Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har 13.12.16
udsendt fællesskrivelse om samværet i menighedsrådene.
g. Jammerbugt Provsti har 30.11.16 udsendt skrivelse vedr. ny
kostprisberegning og fastsættelse af takster fra 2017 – 2020 på kirkegårde.
h. Jammerbugt Provsti har 01.12.16 fremsendt projekt vedr. renovering af Gjøl
Præstegård sammen med rådgivningsaftale – begge dele til godkendelse i
stiftet. Aalborg Stift har 10.01.17 meddelt godkendelse af bevilling af
stiftsmidlerne på kr.3.800.000,-.
i. Opdatering af cirkulære og vejledning om kirkekassernes budget, regnskab
og revision. Yderligere orientering på mødet!
j. Ny kopimaskine indkøbt og installeret.
k. Diverse takketilkendegivelser for menighedsrådets julegaver.
l. Julehilsen af 21.12.16 fra Folkekirkens Nødhjælp med tak for støtte i 2016.
m. PU afholder møde den 18.01.17
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson.
a. Frederik Folden Skole har meddelt, at han ikke ønsker genansættelse i
stillingen som gravermedhjælper.
b. Der er bevilget medarbejder tilskud til køb af arbejdstøj.
4. Sognepræsten.
a. Aktivitetskalender udsendt
b. Weekendtur for konfirmander 27. – 28. januar
c. Julehjælp uddelt til 3 familier
d. Organisten har iværksat soloundervisning
5. Kirkeværge.

6. Aktivitetsudvalg.
a. Referat fra møde den 04.01.17 udsendt
7. Kirkebladsudvalg.
a. Deadline 23.03.17
8. Kirkegårdsudvalg.

9. Præstegårdsudvalg.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Nyhedsbrev fra Grøn Kirke af 04.01.17. Grøn Kirke plakat. Kollektanmodning.
12. Andre
Punkt 14.

Eventuelt
Nytårskur den 20.01.17 – Status og praktiske forhold

