Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 4

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Budget 2018.
Budget 2018 skal være godkendt af menighedsrådet senest 15. juni 2017. Efter aftale
med regnskabsføreren vil der blive udarbejdet et budgetforslag til budget 2018 til
menighedsrådets møde den 16. maj 2017.
Menighedsrådets indledende drøftelse ønskes.
Budgetønsker fra udvalg og fra medarbejdermøde skal indsendes til formanden primo
maj 2017.
Beslutning:
På baggrund af menighedsrådets drøftelse drøfter formand, næstformand og kasserer
budget 2018 med regnskabsføreren, der udarbejder budgetforslag.
Menighedsrådet prioriterer løvsuger og affaldscontainer højt.
Punkt 3.

Indkøb af telt i samarbejde med foreninger på Gjøl.
Menighedsrådet, Gjøl Borger- og Erhvervsforening, Natur- og Kulturcafeen og Gjøl
Kajak- og Roklub afholder årlige arrangementer, med et telt som fysisk ramme. Det
hidtil anvendte telt er nu nedslidt, hvorfor der skal indkøbes et nyt.
Formanden indstiller – efter aftale med de øvrige aktører – at der i fællesskab indkøbes
et nyt telt, og at udgiften på forventeligt 32.000 kr. fordeles ligeligt mellem parterne.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt.

Punkt 4.

Bidrag til Danske Sømands- og udlandskirker.
Menighedsrådet har tidligere truffet beslutning om at yde et årligt medlemsbidrag til
Danske Sømands- og udlandskirker.
Menighedsrådets beslutning om fortsat medlemskab ønskes.
Medlemsskabet andrager 1.200 kr. årligt.
Beslutning:
Medlemskab fortsætter i menighedsrådets funktionsperiode.
Punkt 5.

Deltagelse i Statens Kunstfonds musikprojekt om publikumsudvikling.
Med henblik på at skabe nye koncertformer, formidlingsformer og kunstneriske udtryk,
der rækker ud til nye publikumsbrugere, har Statens Kunstfond etableret en særlig pulje.
Puljen kan søges af bl.a. koncertarrangører.
Efter drøftelse med den 2 lokale koncertarrangører, den nyetablerede Gjøl
Kunstforening og Natur-og Kulturcafeen, er der opstået en idé om at Gjøl Kirke kunne
danne ramme for en tvær-religiøs messe, der i stedet for de traditionelle messetekster,
kunne anvendes tekster fra hver af de 5 verdensreligioner i en nykomposition. Messen
kunne kombineres med udstillinger af kunst fra verdensreligionerne.
Tidsperspektiver for projektets realisering skønnes at være i påsken 2018.
Ansøgningsfristen for projekter til Statens Kunstfond er 01.05.17.
Menighedsrådets opbakning og økonomisk støtte via aktivitetsudvalgets konto ønskes.
Beslutning:
Godkendt med økonomisk støtte til max. 10.000kr.
Punkt 6.

Meddelelser.
1. Formand
a. Der har været afholdt indledende budgetsamråd den 30.03.17. Jonna og
Helge giver et kort referat.
b. ”Julehjælp” kan anvendes af kirkens budget, efter beslutning i
menighedsrådet
c. Samarbejde mellem 4 menighedsråd i det ”gamle” Aabybro.
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Isolering af Sognegården.
3. Kontaktperson.
a. Der afholdes medarbejdermøde den 20. april 2017 kl. 10.00
4. Sognepræsten.
a. Præsten flytter i uge 24.
b. Samarbejde om salmestafet med øvrige kirker i området.

c. Reformationsgudstjeneste 19. november i Gjøl Kirke.
5. Kirkeværge.

a. Der afholdes møde med arkitekt og ”Kalkhjarlen” vedr. tårn og kalkning
05.05.17 kl. 13.00
6. Aktivitetsudvalg.
a. Møde afholdes 24. maj 2017
7. Kirkebladsudvalg.
a. Næste nummer udvidet til 12 sider.
b. Deadline næste nummer 6. juni.
8. Kirkegårdsudvalg.
a. Referat af udvalgets møde den 04.04.17
b. NEN har sendt kirkegårdsvedtægten med menighedsrådets tilføjelser til
godkendelse i provstiet.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Der afholdes møde med arkitekten med henblik på fastlæggelse af tidsplan.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Nyt fra Grøn kirke – mail af 6. april 2017
b. Plant træ – projekt –artikel og detailplan.
12. Andre
a. Vejkirkebrochuren 2017 udkommet
b. Folkekirkens familiestøtte – nyhedsbrev af 17.05.17
c. Stiftsmenighedsrådsmødet – 4 tilmeldte.
d. Ajourført adresse- mail- og tlf. liste af 10.04.17 vedlagt
e. Stiftets svar vedr. økonomisk tilskud til ”Folkekirken på festival”

Punkt 7.

Eventuelt
Underskrifter:

