Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 3

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 4/2 2014 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Rikke Kjær Christensen
Fraværende: Kay Werner
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Godkendt uden bemærkninger
Talt med provst bl.a. vedr. overslag på prisen
på nyt tag på kirketårnet, hvilket skal med i
budget 2015.
Postkasse på IT-skrivebordet, der er oprettet
en digitalpostkase på Virk.dk beregnet til
post fra offentlige myndigheder.
Der er givet “Kigge-adgang” til revisorerne,
så de kan følge med i regnskabet i løbet af
året.
Bente Skole orienterede om bemyndigelseserklæringer og fuldmagter vedr. vores konto
i Nørresundby Bank.
Tak for dejlig nytårskur.
Tak for god visionsaften, der kom rigtig
mange gode ting frem til videre diskussion.
Medarbejdermøde den 26/3 2014.
Der er kommet mange ansøgninger til
gravermedhjælperstilingen.
Kyndelmisse Gudstjeneste
Salmesangsaftener: Det ønskes, at det er
komponisterne, der kommer og fortæller om
melodierne til salmerne.
Møde med skolelederer og præster i
Jammerbugt vedr. regler i forbindelse med
skolereformen.
Konfirmandundervisning skal ligge i
skoletiden mellem 8 og 16. Der bliver lavet
aftaler lokalt mellem skoler og præster.
Vedr. minikonfirmander: må ikke ligge i de
timer, der hedder understøttende timer.
Susanne Rytter har fået nyt embede, derfor er
der ingen præst i Biersted. Lone Krogsgaard
underviser derfor også konfirmander i
Biersted.
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Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup
Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside

Sogneindsamling - Folkekirkens nødhjælp
den 9/3 2014. Der serveres suppe efter
indsamlingen
Sogneaften onsdag med Biskop Henning
Toft Bro.
Filmaften i februar er desværre aflyst.
Ingen meddelelser
Prisliste for 2014, Gjøl Kirkekasse er sendt
til Eva Werner Hald, denne bliver lagt op på
hjemmesiden.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ikke til stede

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser

Månedens emner:
1.) Underskrivning af Menighedsrådet på Punktet udsættes til næste møde, inden
Revisionsprotokollat.
mødet skal revisionsprotokollat gennemgås
af Jørn Rytter, John Stark og Kay Werner.
Der skal foreligge et skriftligt oplæg inden
næste møde.
2.) Drøftelser af bankkonti for
Punktet udsættes til næste møde, inden
udbetalinger, at der anvendes 2.
mødet skal revisionsprotokollat gennemgås
fuldmagter at beløb over en vis
af Jørn Rytter, John Stark og Kay Werner.
størrelse altid underskrives af 2
Der skal foreligge et skriftligt oplæg inden
personer.
næste møde.
3.) Eventuelt.
Vi havde en god visionsaften. Niels Eske
Nyhus havde lavet et stort for- og
efterarbejde.
Godkendelse af referat.
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