Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 9

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2:

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport og budgetopfølgning efter 3. kvartal
2017 indeholdende et skøn vedr. resultatet af 2017.
Kassereren og sekretæren har sammen med regnskabsføreren gennemgået materialet,
og vil på mødet give en mundtlig redegørelse.
Bilag: Kvartalsrapport
Budget formål
Regnskabsførerens forklaring til kvartalsrapporten
Regnskabsførerens gennemgang med skøn over resultat 2016
Beslutning:
Til efterretning.
Punkt 3.

Udmøntning af budgetreduktioner i budget 2018.
I det godkendte budget for 2018 er der foretaget en række budgetreduktioner.
I forhold til det foreløbige budget indsendt i juni er der foretaget de tidligere besluttede
ændringer, således at det foreløbige budgets negative resultat i det endelige budget
ballancerer.
Menighedsrådets drøftelse af og beslutning om, hvorledes disse reduktioner skal
udmøntes, ønskes.

Bilag: Regnskabsførerens forklaringer til korrektioner i budget 2018
Beslutning:
Antallet af kirkeblade nedskæres til 3 nr. om året. Omdeling forsøges udført via
frivillige.
Annonceringsudgifterne følges nøje.
Annoncering i Enrio opsiges.
Besparelserne på løn/honorarer effektueres.
Punkt 4.

Valg.
Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode afholdes jfr. Lov om
Menighedsråd §§ 11 og 9 valg af
1. formand,
2. næstformand,
3. kirkeværge,
4. kasserer,
5. sekretær,
6. kontaktperson,
7. bygningskyndig,
8. underskriftsbemyndiget
Beslutning:
Formand: Jørn Rytter
Næstformand: Niels Eske Nyhus
Kirkeværge: Jonna Uttrup
Kasserer: Helge Jensen
Sekretær: Niels Eske Nyhus
Kontaktperson: Niels Eske Nyhus
Bygningskyndig: Ole Larsen
Underskriftsbemyndigede: Jørn Rytter, Helge Jensen
Punkt 5.

Fastlæggelse af mødeplan for 2018.
Menighedsrådet træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. I
henhold til Lov om Menighedsråd § 22 offentliggøres menighedsrådets mødeplan i
begyndelsen af hvert kirkeår.
Formanden foreslår, at der afholdes ordinære møder den 3. tirsdag i hver måned,
bortset fra månederne, juli og december.
Beslutning:
Formandens forslag godkendes

Punkt 6.

Udendørs stibelysning.
Der foreligger et ønske fra graveren om at udskifte den udendørs belysning på
kirkegården til LED-pærer. Dels af miljømæssige hensyn og dels grundet, at den
oprindelige lyskilde ikke længere kan fremskaffes.
Udgiften beløber sig til ca. 7.500 kr.
Grønt udvalg indstiller, at arbejdet igangsættes. Udgiften vil kunne afholdes inden for
udvalgets rådighedsbeløb.
Kirkegårdsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.
Beslutning:
Der indhentes skriftligt tilbud på arbejdet, der efterfølgende iværksættes inden for
den angivne beløbsramme.
Punkt 7.

Gjøl Kirke – indvendig istandsættelse.
Menighedsrådet har ønsket at foretage en indvendig istandsættelse af kirken, herunder
udførelse af et nyt varmeanlæg, demontering af et antal bænke, maling af inventar,
indvendig kalkning m.v.
Den kgl. Bygningsinspektør har efter aftale med provsten besigtiget kirken den 13.10.17
og udarbejdet et besigtigelsesnotat, hvori der anbefales en række forundersøgelser.
Stiftsøvrigheden anbefaler i skr. af 29.10. 2017, at menighedsrådet følger de givne råd
og stiller sig til disposition for rådgivning.
Rådgivende ingeniør Keld Abrahamsen har 25.10.17 afgivet rapport vedr. revner i
kirkens mure og hvælv.
Formanden vil på mødet give en status.
Sagen drøftes og menighedsrådets fastlæggelse af handlingsplan for det videre
projektforløb ønskes.
Beslutning:
De to notater fremsendes til provstiet med anmodning om en drøftelse af det videre
forløb.
Punkt 8.

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.
Menighedsrådet besluttede17.01.2017: Fordeling af kollekter for 2018 tages op til
beslutning i november 2017.

Bilag: Fordeling af indsamlinger i Gjøl Kirke 2017
Beslutning:
Fordeling af kollekter for 2018 fastholdes, dog således, at kollekten i maj og juni
tilfalder ”Kirkens Korshær, Aalborg”
”Kaffepenge” ved arrangementer indgår i ”julehjælp”

Punkt 9.

Meddelelser.
1. Formand
a. Indbydelse til den årlige fest i Genbrugsbutikken 10.11.17
b. Bestilling af håndbøger
c. Henvendelse fra Troels Tejlgaard
d. Invitation til rejsegilde 25.10.17 i Biersted
e. Biskoppen opfordrer til et kvarters klokkeringning på reformationsdagen
den 31.10.17.
f. Orientering af valg af provstiudvalg
g. Orientering vedr. køb og finansiering af nyt ringeanlæg
h. Henvendelse fra biskoppen vedr. strukturforandringer i stiftet
i. Orientering om møde afholdt 09.11.17 om Folkekirkens Familiestøtte
j. Rejsegilde – Gjøl Præstegård – den 29.11.17 kl. 14.30.
k. Referat fra byggeudvalg – Gjøl Præstegård.
l. Bortfald af julegaver.
m. ”Frivilligfest”
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Ny personalekonsulent
b. Orientering om ”organistsituationen”
4. Sognepræsten
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Referat af aktivitetsudvalgets møde den 01. november udsendt
b. Referat af fælles AU-møde Gjøl/Biersted den 01.11.17 udsendt
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
12. Andre
a. Ellen Houlberg har fået nyt tlf.nr – revideret adresse og telefontave
vedlagt
b. Tilmelding til ”Vejkirkeordningen” 2018

Punkt 10.

Eventuelt.
”Frivilligfest” – tilrettelæggelse, indhold, afvikling:
Jørn Rytter, Ellen Houlbjerg, Jonna Uttrup tilrettelægger

Underskrifter:

