Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 6

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 10/6 2014 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Niels Eske Nyhus
Fraværende: Ingen
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole
Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup
Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Lone Krogsgaard
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgaard

Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Høringssvar sendt til kirkeministeriet vedr.
ny styrelsesform, Gjøl Menighedsråd
tilslutter sig PU’s høringssvar.
Færdig med at plante sommerblomster.
Pia Bejlegaard har fået et spørgsmål vedr.
begravelse af afdød, som ikke er medlem af
folkekirken:
Ved begravelse af en afdød, der ikke er
medlem af folkekirken, er det præsten, der
har beslutningsretten. Lone Krogsgaard tager
en beslutning fra gang til gang efter samtale
med de efterladte.
Beredskabsforbundet har et tilbud om et 3
timers kursus for menighedsråd og
medarbejdere. Kurset omhandler
forebyggelse af ulykker og er gratis.
Pilgrimsvandring på søndag med start i
Oxholm Kirke kl. 9.30 og afslutter med
Gudstjeneste i Gjøl Kirke kl. 15.30.
Vedr. konfirmander: der søges efter en ekstra
underviser.
Der bliver undersøgt om de tre hold
konfirmander kan komme på et weekendophold på Hørby efterskole.
Ingen meddelelser

Koncert den 6. August.
Sogneudflugt den 23. august til Gård 18,
Store Vildmose.
OBS deadline i aften.
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Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Annonce vedr. fjernelse af gravminder sættes
i Aabyposten på tirsdag.

Ingen meddelelser.

Månedens emner:
1. KFUM-spejderne Gjøl søger
menighedsrådet om tilskud til Skt.
Der bevilliges et tilskud på kr. 2.000,-.
Hans arrangement 2014 for hele sognet
ved spejderhytten.
2. Godkendelse af budget 2015.
3. Bemærkninger til evt. udstykning og
bebyggelse ved Gjøl Kirke.
4. Eventuelt.

Budget 2015 gennemgået og godkendt.
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen fra
Kirkegårdskonsulenten med hensyn til
yderligere bebyggelse ved Kirken.
Sogneudflugten den 23. august drøftes.
Visionsaften den 18/6 2014 kl. 16.00-19.00.

Godkendelse af referat:
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