Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 7/5 2013 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Bente Skole
Fraværende: Kay Werner
Godkendelse af dagsorden:

Ingen bemærkninger

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Indbydelse fra Bispegården med mulighed
for at møde stiftets personale 13/6 kl. 17 til
19. Menighedsrådet deltager, Jonna Uttrup
tilmelder os.
Orientering om budgetmøde vedr. budget
2014 i provstiet.
Tak for et godt medarbejdermøde samt gode
MUSamtaler med Niels Eske Nyhus.
Urnegravsted er blevet nedlagt, stenen er
blevet malet op og ønskes flyttet hen på et
familiegravsted. Menighedsrådet beslutter,
at dette godt kan lade sig gøre.
Medarbejdermøde samt MUSamtaler er
velafholdt.
Salmestafet: én aftale er kommet på plads.
Orla Hav kommer 12/9 kl. 19.30 til Gjøl.
Biskpopperne har afholdt møde vedr. vielser
andre steder end i kirken. Dette gives der
tilladelse til i en prøveperiode på 2 år.
Visionsaften med menighedsråd og
personale 20/8 2013 kl. 18.00.
Bus til Gigantium fra Gjøl Kirke på torsdag
kl. 14.00.
Udendørs Gudstjeneste 2. pinsedag i
præstehaven. Menighedsrådet opfordres til
at hjælpe med at stille stole op, hente
salmebøger osv.
Har været på Kirkeværgekursus.
Der er en mår på loftet i Sognegården. Der
er bestilt en elektronisk “hyler” til at jage
den væk.
Kirken er blevet kalket.
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Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Udflugt til Anne Justs Have er flyttet til den
19. juni på grund af sammenfald af
arrangementer.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Der kommer snart et kirkeblad. Deadline til
næste kirkeblad er den 10. juni.

Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ikke til stede.

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Der er blevet malet i præstegården.

Månedens emner:
1.) Fastsættelse af en dato i maj til syn
af kirkens bygninger kl. 16.
2.) Gennemgang af kirkegårdsvedtægter
fra 2010 og de ændringer, der er
kommet til siden ved Pia.
Husk at tage vedtægterne med.
3.) Ansøgning fra Troels Teglgård om
fortsat at benytte Sognegården efter
sommerferien hver anden mandag
aften til ”konfirmandundervisning”
for voksne.
4.) Drøftelser af fremtidssikring af
gravpladser i fremtiden på
kirkegården ved Pia og Bente.

5.) Sognegårdens lokaler er lukket i
ugerne 20-21-22, pga. at gulvene
skal olieres. Vi skal vælge farve på
maling til væggene i Sognegården.
6.) Kvartalsrapport ved John Stark.
7.) Eventuelt.

Torsdag 16/5 2013 kl. 16.
Udsættes til næste møde.

Ansøgning godkendes.

Kirkegårdsudvalget skal komme med et
oplæg vedr. fremtidssikring af kirkegården.
Der skal endvidere drøftes, hvad der skal
ske med de gravsten, der er på de grave, der
nedlægges samt om de sten, der står i
labidariet skal flyttes.
Varm ”modehvid”.

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
John Start: Dato for næste budgetmøde
28/5 2013 kl. 10.
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