Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 29/3 2014 kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Kay Werner
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Tilføjelse af punkt 8, dato for syn.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Besked fra kirkeministeriet vedr. ansøgning
om statstilskud til kalkmalerier, der er ikke
flere penge til udbetaling.
Der er betalt en regning til arkitekten vedr.
taget på kirketårnet.
Der er udkommet en “Betænkning vedr.
folkekirkens styre”, Niels Eske Nyhus
udfærdiger et oplæg til menighedsrådet.
Forslag fra gravermedhjælper til
aktivitetsudvalget: Sogneaftener kan evt.
flyttes til kl. 19.
Konfirmation på søndag, spejderne kan evt.
være P-vagter og passe på gaveposerne.
Gamle gardiner fra sognegården afleveres til
genbrug.
Ny gravermedhjælper, Jacob Christensen
har fået en god start.
Mandag den 5. maj 2014 forårskursus for
gravere og medhjælpere.
MUSamtaler er blevet afviklet i god ånd.
Kristian Echwald afslutter sin POuddannelse dette år, et helt år tidligere end
forventet.
Ved personalemødet i morgen starter
indledende drøftelser vedr.
personalehåndbog.
Der er kommet en regning fra et svensk
firma med adresse i spanien. Denne regning
er et falsum og kun beregnet til at narre
penge ud af folk.
Konfirmander havde en god tur til Viborg.
Der er konfirmation på søndag.
Vedr. konfirmander næste år, er der et
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problem, idet der kun er 2 præster men 3
hold konfirmander, der alle skal undervises
på samme tid. Der er givet tilsagn fra
provstiet, om at der kan ansættes en ekstra
underviser til at undervise det ene hold
konfirmander. Lønnen betales af provstiet.
Filmaften i morgen i Nørhalne.
Friluftsgudstjeneste den 25. maj
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Koncert med Erling Thomsen og Morten
Krogh.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Næste blad udkommer 20/5 2014. Der
medsendes et magasin fra Bibelselskabet.

Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser
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Månedens emner:
1.) Drøftelse om regler for Sognegården
Menighedsrådets flertal mener, at Regulativ
vedr. regler ved servering ved offentlige for Gjøl Sognegård ikke skal ændres.
arrangementer.
Bente Skole ønsker følgende særstandpunkt:
Bente Skole kan ikke gå ind for, at
menighedsrådet arrangerer offentlige
arrangementer, der kan sammenlignes med
restaurantlignende virksomhed.
2.) Graver Pia Bejlegård har en
Der sættes en annonce i Aabybro-Posten
forespørgsel til Kirkegårdsudvalget om vedr. knusning af de gamle sten i labidariet.
deling af gravpladser. 4 pladser deles i Hvis der ikke er sket henvendelse indenfor
to pladser, tre pladser deles i to og en et givet tidsrum, udvælges de ældste og mest
plads. Samt de gamle og ulæselig
ulæselige gravsten til knusning.
gravsten i labidariet vælges fra og
Kirkegårdsudvalgets oplæg godkendes af
knuses.
menighedsrådet.
3.) Orientering om budgetsamråd ved John Positivt budgetsamråd med Provsten. Blandt
Start og Kay Werner.
andet vil taget på kirketårnet blive sat på
som et ønske til budget 2015.
Orientering givet.
Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.
4.) Kvartalsrapport ved John Stark.
5.) Hvem deltager i Landdistriktsmøde den Det er ikke desværre ikke muligt for nogle
30. april?
at deltage.
Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00.
6.) Finde dato til det nye budget 2015.
7.) Dato for et møde om hvilke visioner, Onsdag den 18. juni kl. 16.00 - 19.00 i
der skal med til økonomimødet den 24. Sognegården.
september.
8.) Dato for syn af kirken og tilhørende
Onsdag den 28. maj 2014 kl. 9.00 med start
bygninger.
i sognegården.
Ingenting
9.) Eventuelt

Godkendelse af referat:
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