Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 9

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.00
Rikke Kjær Christensen har 01.10 2014 meddelt menighedsrådet, at hun vil være
forhindret i at varetage sit hverv i 3 – 6 mdr. på grund af sin helbredstilstand. 1.
suppleant Eva Werner Hald, er i henhold til Lov om Menighedsråd § 13 indkaldt som
suppleant.
Bente Skole har 03.10.2014 meddelt menighedsrådet, at hun af helbredsmæssige
årsager ønsker at udtræde af menighedsrådet pr. 15.10.2014. Anmodningen om
udtræden af menighedsrådet afgøres i henhold til Lov om Menighedsråd § 16 af
menighedsrådet. Se dagsordenen.
2. suppleant Helge Jensen er indkaldt til mødet som suppleant, og deltager i
behandlingen af dagsordenspunkterne, bortset fra punkt 2.

Dagsorden
Fraværende:
Alle mødt
Helge Jensen deltog ikke i behandlingen af punkt 2.
Eva Werner Hald deltog ikke i behandlingen af punkt 3 – 8.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet.
Bente Skole har 03.10.2014 meddelt menighedsrådet, at hun af helbredsmæssige
årsager ønsker at udtræde af menighedsrådet pr. 15.10.2014. Anmodningen om
udtræden af menighedsrådet afgøres i henhold til Lov om Menighedsråd § 16 af
menighedsrådet.
Beslutning:
Anmodningen godkendt
Punkt 3.

Valg.
Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode afholdes jfr. Lov om
Menighedsråd §§ 11 og 9 valg af
1. formand,
2. næstformand,
3. kirkeværge,
4. kasserer,

5. sekretær,
6. kontaktperson,
7. bygningskyndig,
8. underskriftsbemyndiget
Beslutning:
Formand: Jørn Rytter
Næstformand: Kay Werner
Kirkeværge: Jonna Uttrup
Kasserer: Helge Jensen
Sekretær: Eva Werner Hald
Kontaktperson: Niels Eske Nyhus
Bygningskyndig: Gert Andersen
Underskriftsbemyndiget: Formand og regnskabsfører
Punkt 4.

Godkendelse af personalehåndbog.
Kontaktpersonen har udarbejdet, og sammen med medarbejdergruppen drøftet indhold
og formulering af en personalehåndbog. Personalegruppen har ikke bemærkninger eller
forslag til ændringer af det nu foreliggende forslag til personalehåndbog.
Menighedsrådets godkendelse ønskes.
Niels Eske Nyhus vil på mødet give yderligere oplysninger.
Bilag: Personalehåndbog
Beslutning:
Godkendt
Punkt 5.

Godkendelse af det reviderede budget.
PU har 04.09.14 udarbejdet endeligt budget for 2015. Regnskabsføreren har på den
baggrund udarbejdet et revideret budget for Gjøl Sogn til menighedsrådets
godkendelse.
Regnskabsføreren vil på mødet give yderligere oplysninger.
Bilag: Det reviderede budget for 2015.
Beslutning:
Godkendt. De indgåede lønaftaler i efteråret vil påvirke budgettet 2015.
På baggrund af budgetdrøftelsen har menighedsrådet stillet generelle spørgsmål ved
regnskabsaflæggelse. Menighedsrådet anbefaler, at PU skaber grundlag for en større
forståelse for de regnskabsmæssige sammenhænge.
Punkt 6.

Ansøgning til ”Den folkekirkelige Udviklingsfond”.
Den folkelige Udviklingsfond blev etableret i 2007.
104 projekter har siden da fået støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af
folkekirkens arv og virke. Næste års indsatsområde er initiativer, der fremmer den
udfordring det er, at være kirke på landet. Ansøgningsfrist er imidlertid 01.11.14.
Der ønskes en drøftelse af og muligheden for, at Gjøl Menighedsråd meget
opmærksomt holder sig orienteret om indsatsområdet for 2016, for evt. sammen med 4
andre sogne i landet i et cirkelsamarbejde/udviklingsnetværk/partnerskab at tage
initiativ til et projekt med støtte fra Den folkelige Udviklingsfond.
Beslutning:

Gjøl Menighedsråd er positiv overfor et projekt. Niels Eske Nyhus arbejder videre med
mulighederne.
Punkt 7.

Indkøb af T-shirts.
I forbindelse med udarbejdelse af ”Vision og mål for Gjøl Kirke” – åbenhed og
synliggørelse - har menighedsrådet tidligere drøftet evt. indkøb af t-shirts til forskellige
formål og persongrupper.
Der ønskes en drøftelse og beslutning vedr. evt. indkøb.
Beslutning:
Der fremstilles og indkøbes et antal t-shirts til Menighedsråd, kirkekor og ansatte.
Lone Krogsgaard og Jonna Uttrup foretager indkøb og bestilling.

Punkt 8.

Meddelelser.
1. Formand
a. Distriktsforeningens efterårsmøde d. 01.11.14 på Sanden Bjerregård
b. Næste møde ønsker formanden en drøftelse af menighedsrådsmødernes
afvikling og dagsordenens udformning, herunder udvalgenes arbejdsform
og tilbagemelding, samt behovet for omfanget af informationer bragt via
Menighedsrådsforeningens postsystem.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Kort orientering om deltagelse i temadag i Ulfsborg
3. Kontaktperson
a. Lønforhandlinger afsluttet
4. Sognepræsten
a. Møde i Folkekirkens hus. Minikonfirmandundervisning obligatorisk.
b. Problemer med kirketælling og kommunikation herom.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Kalender uddelt
b. Fælles aktivitetsudvalgsmøde for Biersted, Aabybro, Vedsted og Gjøl
c. Nytårskur afholdes 23.01.15 (NEN : mad. JU:gaver)
7. Kirkebladsudvalg
a. Næste kirkeblad udkommer i uge 47
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg

Underskrifter:

