Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 2

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d.7/1 2014 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Jonna Uttrup
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt uden bemærkninger

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Julehilsen fra Provsten og fra arkitekterne i
Aarhus.
Ansøgning om tilskud til Danmission, den er
bevilliget.
Forespørgsel fra Kristian Melchior vedr.
forespørgsel fra skolen om samarbejde vedr.
heldagsskole. Det drejer sig om:
Minikonfirmand, spire- og ungdomskor.
Lone Krogsgaard tager kontakt til
skolebstyrelsen vedr. samarbejdet.
Den digitale postkasse (post fra det
offentlige) ligger, så det kun er Lone
Krogsgaard, der kan læse posten. I den
digitale postkasse kan der komme post vedr.
navneændringer, regninger til
menighedsrådet osv. Bente Skole tager
problematikken op med provsten.

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Ingen meddelelser

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Ingen meddelelser

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Julehjælp: Det har været rigtig godt. 4
familier har fået hjælp, de er alle meget
taknemmelige, og de har glædet sig til, at
Lone ville komme forbi med vores hilsen.
Vedr. filmaften den 3. april, den bliver vi
desværre nødt til at flytte.
Prøveperioden med fælles Gudstjenester med
Biersted er ved at udløbe. Det er ønskeligt, at
ordningen kan gøres permanent, hvorfor
Biskoppen ansøges om dette.
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Der er indgået aftale vedr. ny kopimaskine til
Lone Krogsgaards kontor.
Vedr. sogneindsamling i marts er det
besluttet at Gudstjenesten afholdes kl. 9 og
indsamlingen afholdes kl. 10 til 13.
Provsten har været til møde med
skolelederen i Jammerbugt, vedr.
konfirmander og heldagsskole.
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Filmaften den 15. januar
Biskob Henning Toft Bro kommer den 5.
februar.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser

Kirkens hjemmeside

Ingen meddelelser

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser
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Månedens emner:
1.) Drøftelser af regler vedr. kirkelige
Indtil videre vurderer menighedsrådet, at et
handlinger, andagter ifm. familieikke er et problem med antallet af andagter
arrangementer med mere.
ifm. familiearrangementer.
2.) Underskrivning af Menighedsrådet på
Revisionsprotokolat.
Udsættes til næste møde.
3.) Drøftelser af bankkonti for udbetalinger, Udsættes til næste møde
at der anvendes 2 fuldmagter at beløb
over en vis størrelse altid underskrives af
2 personer.
4.) Drøftelser af ændring af tidspunkt af
Det besluttes, at menighedsrådsmøderne fra
menighedsrådsmøder fra marts måned. og med marts afholdes den sidste tirsdag i
måneden. De næste datoer bliver følgende:
25. marts, 29. april, 27. maj.
Juni måneds møde fastsættes dog til tirsdag
den 10. juni.
5.) Eventuelt.
Visionsaften for menighedsrådet og Kirkens
ansatte den 29. januar 2014 kl. 18.00.

Godkendelse af referat:
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