Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 6

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 15. august 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Pia Bejlegaard (ferie)
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.17 – 30.06.17.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet kommentere rapporten og
budgetopfølgningen pr. 30.06.17
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport, budget/formål rapport og budgetopfølgning
Beslutning:
Til efterretning.
Punkt 3.

Reparation af klaver i sognegården.
Klaveret i sognegården – donationen fra i foråret – trænger til at blive stemt og givet et
nyttigt eftersyn og reparation. Der foreligger et tilbud fra ”Klaverstemmeren” på 7.000,kr inkl. moms.
Klaveret skal indvies den 26. september i forbindelse med Kirkens årsmøde.
Der henvises til formandens mail af 03.07.17 til menighedsrådets medlemmer.
Beslutning:
Godkendt

Punkt 4.

Kirkens årsmøde.
Kirkens årsmøde er berammet til tirsdag den 26. september.
Aktivitetsudvalget har udarbejdet et program for dagen.
Menighedsrådets drøftelse af indhold og opgavefordeling ved årsmødet ønskes drøftet
og fastlagt.
Beslutning:
Ellen Houlbjerg og Niels Eske Nyhus udarbejder det endelige program og opgaveliste.
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Samarbejde med nabosognene
b. Betænkning: ”Menighedsrådsvalg i fremtiden”.
c. Digital dødsanmeldelse
d. Referat af møde i PU og møde med økonomiudvalget i Jammerbugt
Kommune
2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson.
4. Sognepræsten.
a. Luthers nøgle 21. september 2017
b. Klosterruten har 10 års jubilæumsvandring 09.-10. sept. Sognegården
anvendes.
c. Minikonfirmandernes opstart udskydes.
d. Vikardækning i ferierne.
e. Præstens tjenestevagt om lørdagen
f. Vurdering af fællesgudstjenester i sommerperioden
5. Kirkeværge.

6.

7.
8.
9.

a. Kirkesyn afholdes 23.08.17 kl. 10.00
b. Henvendelse til Kalkjarlen
Aktivitetsudvalg.
a. Turen går til Gjøl – den 26.08.17. Eventyr i kirketårnet
b. Referat fra aktivitetsudvalgets møde den 24.05.17
Kirkebladsudvalg.
a. Deadline 25. september
Kirkegårdsudvalg.
a. Gravstedsreservering
Præstegårdsudvalg.

a. Orientering om præstegårdsrenoveringen. Tidsplan/ budget forv. overholdt
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Skabelsesgudstjeneste den 3.09.17
12. Andre
Punkt 5.

Eventuelt
Valg til Provstiudvalg

Lukket møde
Punkt 1

Ansættelse af organist
Stillingen som organist ved Gjøl Kirke har været opslået ledig til besættelse 01.08.17
eller snarest muligt herefter.
Formanden for ansættelsesudvalget vil på mødet orientere om ansættelsesforløbet.
Menighedsrådets stillingtagen til og drøftelse af det videre forløb, afledte
problemstillinger og økonomiske konsekvenser i forbindelse stillingsskiftet ønskes.
Beslutning:
Kontaktpersonen bemyndiges til at færdiggøre forhandlingerne.
Underskrifter:

