Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 3

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Tiltrædelsesprotokollat
Menighedsrådet har fra revisor modtaget revisionsprotokollat vedr. ansvarsfordeling,
revisionens omfang og rapportering.
Menighedsrådets behandling af tiltrædelsesprotokollatet ønskes.
Bilag: tiltrædelsesprotokollat.
Beslutning.
Til efterretning.
Punkt 3.

Årsregnskab 2016.
Regnskabsføreren har udarbejdet årsregnskab for 2016.
Formand og kasserer har gennemgået regnskabet med regnskabsføreren.
Menighedsrådets godkendelse af regnskabet 2016 ønskes.
Bilag: Regnskab 2016
Beslutning:
Gjøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16956813, regnskab 2016, afleveret d. 14-032017 14:45.
Godkendt.

Punkt 4.

Ansøgning om støtte til Tværkulturel Kristen Sommerlejr 2017 på Hørby
Efterskole.
Landsleder i IM`s tværkulturelle Arbejde har ved mail af 20.02.17 ansøgt om støtte til
afholdelse af sommerlejr.
Bilag: Ansøgningen er sendt til menighedsrådet via DAP.
Beslutning:
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
Punkt 5.

Ansøgning om tilskud til ”Folkekirken på Festival 2017”.
Kirketeltet på Nibe Festival har ved mail af 09.02.17 ansøgt om 1000,- kr i støtte.
Samtidig sender udvalget bag Kirken på Festival 2017 en forespørgsel om frivillige
vagter.
Bilag: Ansøgninger er sendt via DAP
Beslutning:
Ansøgningen imødekommes.
Menighedsrådet bevilger 1000 kr.. Menighedsrådet retter henvendelse til henholdsvis
stift og provsti om muligheden for en samlet indsats.
For så vidt angår vagter, ser menighedsrådet sig ikke i stand til at bidrage.
Punkt 6.

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.
Menighedsrådet besluttede 17.01.17:
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.
Sognepræsten har ved gudstjenesterne 05.03.17 og 12.03.17 indlagt en indledning på
gudstjenesten inden bedeslagene.
Menighedsrådets genoptager på baggrund heraf drøftelsen
Beslutning:
Menighedsrådet ser gerne at indledningen til søndagens gudstjeneste fortsætter i en
forsøgsperiode året ud.

Punkt 7.

Drøftelse af menighedsrådets og udvalgenes arbejde og arbejdsform.
Formanden ønsker en generel, men uformel, drøftelse af menighedsrådets arbejde og
arbejdsform, herunder udvalgenes og de enkelte medlemmers funktionsområder og
opgavevaretagelse.
Beslutning:
Punktet drøftet.
Menighedsrådet genoptager drøftelsen ved årets udgang.
Punkt 8.

Menighedsrådets fremtidige opgaver og fokusområder.
Formanden ønsker en drøftelse og beskrivelse af menighedsrådets fremtidige opgaver
og fokusområder. Udgangspunktet for drøftelser er dels indlæg fra de enkelte
medlemmer, og dels ”Visioner og mål for Gjøl sogn” vedtaget af menighedsrådet den
26.08.14, der er dynamiske størrelser, der skal tilpasses og revideres løbende.
Bilag er udsendt med mail af 08.02.17 fra sekretæren til menighedsrådet
Bilag: ”Visioner og mål for Gjøl Sogn”
Menighedsrådsmødets 10 bud
Beslutning:
Visioner og mål for Gjøl Sogn drøftet.
Gudstjenesten og dens liturgi tages op på et temamøde primo 2018.
Der ønskes udarbejdet en handleplan for rekruttering af frivillige. En arbejdsgruppe
bestående af formand, næstformand og præst udarbejder skitse for afholdelse af et
temamøde senere på året.
Punkt 9.

Meddelelser.
1. Formand
a. Der er afholdt formandsmøde i Torslev Præstegaard den 07.02.17. NEN
deltog. Materiale er udsendt.
b. Strukturdebat i sognene 2017. Bilag udsendt.
c. Stiftsmenighedsrådsstævne den 20. maj 207
d. Indledende budgetsamråd 30. marts kl. 19.00, Brovst. Helge og Jonna
deltager
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Pia har deltaget i stiftets grønt udvalg
3. Kontaktperson.
a. Jette Hougaard Jensen tiltræder 01.04.17 stillingen som gravermedhjælper.
b. Medlemmer af spirekor deltager i spirekorstævne 11. marts 2017
c. Organisten deltager i FUK-arrangement 17. marts

d. Graveren deltager i kirkegårdskonference 09. marts 2017
e. Thomas Rewes – 40 års fødselsdag – gave i henhold til gaveregulativ.
f. Organisten skifter 15.03.17 adresse. Revideret adresseblad vedlagt
g. Medarbejdere har foretaget oprydning på kontoret i Sognegården
4. Sognepræsten.
a. Orientering om diakoniprojekt for konfirmander.
5. Kirkeværge.

a. Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp den 12.03.17. indsamlet: 5893,- kr.
Aktivitetsudvalg.
Kirkebladsudvalg.
Kirkegårdsudvalg.
Præstegårdsudvalg.
a. Orientering om renovering af præstegård
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. referat fra udvalgets møde den 31.01 udsendt
12. Andre
a. konference om ”Kirken på Landet” i Aalborg den 05.03.17
b. Fastnetabonnementet på Sognegården er nedlagt.
c. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Familiestøtte
6.
7.
8.
9.

Punkt 10.

Eventuelt
Underskrifter:

