Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 7

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 26/8 2014 kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Jørn Rytter
Fraværende:
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

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 7
hvorefter Evt. bliver pkt. 8
Regning fra kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen på 1.733,73 kr vedr.
landzonetilladelse til bolig nord for Gjøl
Kirkegård.
Budgetsamråd torsdag den 28/8 2014, Kay
Werner deltager.
Invitation til Pilgrimsdag.
Pia Bejlegaard deltager i en temadag om
Kirkegårde.
Mariendal elektrics har været i kirken og på
kirkegården for at udføre et gratis el-tjek.
HFI-relæet i kirken bør skiftes ud til et nyt,
der indhentes tilbud.
Ny vinduespudser gør et godt og billigt
arbejde.
Der har været brandsyn.
Dorthe og Jacob har været til kirke- og
kirkegårdsmesse på Mors.
De årlige lønforhandlinger nærmer sig.
Konfirmander starter i morgen (15 stk.),
minikonfirmander starter den 1. september.
Sofie G. Winkel starter efter barsel i uge 37.
Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Lone Krogsgaard

Udflugt til Vildmosen blev desværre aflyst.
Gud og Pasta den 4. September.
Salmestafet med start i Aabybro tirsdag den
2. september
Høstgudstjeneste den 14. september
Side 1 af 3

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgaard

Ingen meddelelser

Kirkens hjemmeside

Ingen meddelelser

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

Rykker-brev sendt ud vedr. misligeholdelse
af gravsted, der er ikke hørt fra ejerne af
gravstedet. Næste brev udsendes anbefalet.
Der er evt. fugtproblemer i kælderen på
præstegården, fugten kommer måske fra
tagnedløbet. Entreprenør er tilkaldt til
undersøgelse af skaden.
Vedr. seneste provstesyn hvor det påpeges,
at taget på præstegården skal hæves. Der
foreslås at præstegårdskonsulenten
kontaktes, og at denne evt. finder en anden
løsning.

Månedens emner:
1. Afholdelse af beredskabskursus.
Kurset forsøges afholdt i Gjøl Sognegård for
Beredskabsforbundet tilbyder et gratis vores medarbejdere, nabosognes
3.timers kursus i forebyggelse af
medarbejdere inviteres med til kurset.
ulykker på mindre arbejdspladser.
Medarbejderne har tilkendegivet et
ønske om afholdelse af kurset - inkl.
træning i brug af hjertestarteren.
Deltageantal på ca. 15. orientering ved
Nyhus.
2. Anvendelse af klaver i forbindelse med Ved vielse uden for kirkens rum er det
vielser uden for kirkens rum.
brudeparret selv, der sørger for instrument af
Menighedsrådets drøftelser og
tilsvarende kvalitet, som det der står i
stillingtagen til krav til orgel/ klaver,
sognegården, organisten står for den
der skal benyttes til vielser uden for
endelige godkendelse af instrumentet.
kirkens rum. (Jfr. vejledning Om
Sognegårdens el-piano kan ikke lånes.
kirkebetjenings deltagelse).
3. Graver Pia Bejlegaard er blevet bedt om Menighedsrådet beslutter at disse gravsteder
at opdele et tre-plads gravsted op i to og ikke bliver delt i tre. Når det ene gravsted
et, problemet er bare, at den ene plads udløber i 2020 vil muligheden foreligge.
bliver for smal. Eller laver vi det om til
et to-plads gravsted? Orientering ved
Pia.
4. Kvartalsrapport. Ved John Stark og Kay Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Werner.
Kort drøftelse vedr. budget 2015.
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5. Evaluering af visionsmøde ved Niels
Eske Nyhus.

Referat fra visionsmødet gennemgået.
Visionsplanen godkendt af menighedsrådet.
Program for Kirkens årsmøde fastlagt.
6. Beslutning om køb af opvaskemaskine Opvaskemaskine indkøbes og opsættes i
til Sognegården.
Sognegården.
Jonna orienterer om priser og mærker.
7. Organist K. M. Echvald foreslår en
Forslaget godkendes både med hensyn til
ændring af aflønningen af børne- og
betaling for gudstjenester samt korstævne.
ungdomskoret. Så de ikke får løn ved Derudover bevilliges frokost til voksenkoret
øvning, idet de øver i skoletiden i
i et tilsvarende FUK-stævne.
samarbejde med skolen. Men får
honoraret hævet for 8 Gudstjenester om
året til 100 kr. pr gang.
Ved korstævne i FUK-regi for bønekor
den 8/11 er der deltagerbetaling på
85.kr. Der deltager ca. 6 kurister fra
koret.
8. Eventuelt.
Orientering om diæter med videre til
menighedsråd i forbindelse med deltagelse i
syn af kirken samt tilhørende bygninger.

Godkendelse af referat:
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