Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 4

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 25/3 2014 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Bente Skole
Fraværende: Pia Bejlegaard
Godkendelse af dagsorden:

Punkt 1 slettes.
Punkt 3 udsættes til næste møde.
Punkt 4 slettes.
Derudover godkendes dagsordenen.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Energimærkning, provstiet satser på, at det
først skal være i 2016, der igen skal
energimærkes. Det er nu 5 år siden sidst.
Der er kommet prisoverslag på skift af taget
på tårnet. Prisen lyder på kr. 527.500. Dette
skal på budget 2015.
3. april 2014 er der budgetsamråd i Brovst.
Ikke tilstede
Der er ansat en ny gravermedhjælper. Der
var 127 ansøgere.
Jacob Christensen på 35 år fra Vadum er
blevet ansat.
Ny vikar i Biersted er ansat: Eva
Christophersen.
Konfirmandtur til Viborg på torsdag.
Filmaften hvor vi så Jagten, meget god
oplevelse. Tilbagemeldinger udtrykker stor
tilfredshed.
5 Salmesangsaftener er kommet på plads.
2. september: Willy Egmose i Aaby.
25. september: Erik Sommer på Gjøl.
9. oktober: Hans Holm i Vedsted.
4. november: Jens Nielsen i Vadum.
20. november: Erling Lindgren i Biersted.
Kirkens årsmøde afholdes den 24.
september 2014.
Vedr. Bibelmagasinet der udsendes i
anledningen af 200 års jubilæum. Bladet
ønskes udsendt med næstkommende
kirkeblad.
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Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

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

Sogneindsamling, der blev insamlet kr.
6.889,50. Der var mange indsamlere, det var
dejligt.
Møde i Brønderslev. Biskoppen fortalte om
kirketælling. Der skal findes en, der kan
foretage tællingerne, sognepræsten skal
foretage indberetningerne.
Der er mange ting, der skal tælles, bl.a.
minikonfirmander når de møder til
undervisning, konfirmander når de møder til
Gudstjeneste. Ved alle arrangementer, der
foregår i Sognegården, som er arrangeret af
menighedsrådet, skal der tælles antal
deltagere. Dette genoptages under punkt 8.
Sogneaften den 3. april.
Koncert den 7. maj.
Ingen meddelelser.

Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser.
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Månedens emner:
1.) Slettet
2.) Valg af ny formand til
aktivitetsudvalget.
3.) Drøftelse om regler for Sognegården
vedr. servering ved offentlige
arrangementer.
4.) Slettet
5.) Ansøgning fra Sognepræst Elisabeth
Hildestad fra Nørholm til teltet på Nibe
Festival. Se på nettet ved
Landsforeningen.
6.) Gennemgang af regnskab 2013 v/ John
Stark.
7.) Puk: Revisionsprotokollat om
forberedende revisionsarbejde 2013.
Puk: Revisionsprotokollat vedr.
ansvarsforhold, revisionens omfang og
rapportering. Regnskabserklæring.
Afventer Provstiets undersøgelse.

8.) Biskoppen anmoder om igangsættelser
af kirketællingerne. De skal med på
menighedsrådsmøde, inden tællingerne
går i gang den 20. april. Gå ind og læs
mere på Landsforeningens side:
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAL/
Sider/Kommende-moder-omkirketallinger.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAL/
Sider/Stadig-pladser-kirketaelling.aspx

9.) Eventuelt

Slettet
Lone Krogsgaard vælges til formand.
Udsættes til næste møde.

Slettet
Ansøgningen imødekommes.

Regnskabet vedr. 2013, der er afleveret den
22. marts 2014 er gennemgået.
Revisionsprotokollater samt
regnskabserklæring underskrevet.
Vi har på møder den 25. marts drøftet
revisors bemærkninger i
revisionsprotokollat om forberedende
revisionsarbejde 2013 vedr. ”Manglende
funktionsadskillelse”.
Vi er opmærksomme på den manglende
funktionsadskillelse og den dermed nævnte
risiko, men mener at ulemperne ved at
indføre en ændret adfærd/forretningsgang er
så store, at man ikke ønsker at indføre disse,
hvorfor hidtidig praksis opretholdes.
Jonna Uttrup har deltaget i mødet i
Brønderslev.
Niels Eske Nyhus forespørger på
personalemødet, om personalet kan være
behjælpeligt med optællinger i kirken.
Dorthe spørger, om hun vil tælle, hvor
mange der kommer til sogneaftener.
John Stark tilkendegiver, at han gerne vil stå
for indrapporteringen til stiftet.

Orientering vedr. fælles foreningsaften, bl.a.
om Landdistriktsmøde på Gjøl den 30. april.
Jørn Rytter vil gerne deltage i
opstillingsmødet.

Godkendelse af referat
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