Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 7

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 3/9 2013 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Niels Eske Nyhus
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Der er skrevet en ansøgning til provstiet om
et tilskud til renovering af sognegården,
blandt andet til nye gardiner.
Orienteringsmøde i provstiet. Der er nogle
steder problemer med at få afdøde i kapellet,
det er dog ikke noget problem her, idet Pia
Bejlegaard, Lone Krogsgaard eller Egon
Buus altid har en telefon med sig.
Der er kommet ny personalekonsulent:
Annette Løvgreen Christensen i stedet for
Lars Damsgaard.
Besøg i Stiftet, talen faldt på kirketårnet,
hvor vi skal have nyt blytag på. Det
anbefales, at der søges fonde. Bente Skole
indhenter tilbud på blytækker-, murer- og
tømrerarbejdet samt tilbud på stillads forud
for ansøgning af fonde.
Fyraftensmøde 1. oktober i Tranum.
14. november er der inspirationsdag i
provstiet vedr. udvikling og samarbejde.
Har været på 5 dages IT-kursus sammen med
15 andre gravere, organister og kirketjenere.
Det meste af sognegården er nu blevet malet.
Niels Jørgen Larsen havde 30 års jubilæum i
søndags, han fik en gavekurv fra
menighedsrådet.
I gang med konfirmander og minikonfirmander.
Høstgudstjeneste den 22. september kl. 14.
Orla Hav kommer til salmestafet den 12.
september kl. 19.30 i Gjøl Kirke.
Sofie Winkel er delvis sygemeldt pga.
graviditetsgener.

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ingen medelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Sogneaften med Aksel Nielsen den 19.
september.

Deadline den 24. september.

Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ny kirkegårdsvedtægt .

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen medelelser.

Månedens emner:
1) Orientering om budgetmøde og
drøftelser af fælles køb og trykning af
kirkeblade v/John Stark

2) Opstillingsliste til valg i PU. (Se vedh.
referat)

3) Behandling af kriterier for julehjælp.

4) Tegninger med forslag til urne- og
kistegravsteder fra
Kirkegårdskonsulenten.
5) Kirkegårdsvedtægter klar til
godkendelse.
6) Fastlægges dato til aktivitetsudvalgsmøde en torsdag aften, samt dato til
visionsmøde med medarbejdere og
menighedsråd.
7) Kvartalsrapport v/ John Stark.
8) Eventuelt.

Det kan ikke lade sig gøre at få lavet en
fælles trykning af kirkeblade. Der arbejdes
på andre fælles indkøb f.eks. papir, dåbsbibler osv.
Der orienteres om budgettet for 2014:
Umiddelbart ser det nogenlunde ud.
Kirkernes budgetter færdigbehandles på
torsdag.
Jørn Rytter sætter sit navn på en opstillings
liste til Provsti Udvalget. Niels Eske
Nyhus opstiller som suppleant.
Kriterier behandlet, det er udelukkende
Lone Krogsgaard, der modtager
ansøgninger vedr. julehjælp og sørger for
at hjælpen gives til de trængende.
Forslag fra Kirkegårdskonsulenten
vedtages.
Kirkegårdsvedtægten godkendes uden
bemærkninger.
Dato for aktivitetsudvalgsmøde: Onsdag
den 25. september kl. 19.00.
Dato for visionsaften: Udsættes til efter jul.
Kvartalsrapporten gennemgået og
godkendt.
Vi mødes kl. 10 til høstgudstjenesten for at
pynte kirken.

