Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 10

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Eva Werner Hald
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 28. oktober.
I referat af mødet den 28. oktober pkt. 3 nr. 8 er ordet ”regnskabsfører” ændret til
”kasserer”.
Beslutning:
Godkendt
Punkt. 2.

Godkendelse af attestationsbemyndigede.
Gjøl Menighedsråd skal træffe beslutning om, hvilke personer, der er bemyndiget til at
attestere for vareindkøb og -levering.
Formanden indstiller, at menighedsrådets medlemmer og Kirkens ansatte godkendes
som attestationsbemyndigede.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt
Punkt 3.

Godkendelse af fuldmagtsbemyndigede.
I forbindelse med dispositioner vedrørende pengeinstitut-forhold, er der krav om, at
mindst 2 personer på menighedsrådets vegne er fuldmagtsbemyndigede.
Menighedsrådets træffer beslutning herom.
Beslutning:
Formanden og regnskabsføreren er fuldmagtsbemyndigede.
Punkt 4.

Menighedsrådsmødernes afvikling, dagsordenens udformning og
udvalgenes arbejdsform.
I henhold til lov om menighedsråd § 24 stk. 4 fastsætter menighedsrådet selv sin
forretningsorden. Menighedsrådet har 04.12.12 vedtaget en forretningsorden.

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære
menighedsrådsmøder.
Formanden ønsker en drøftelse og afklaring af menighedsrådsmødernes fremtidige
afvikling, dagsordenens udformning og udvalgenes arbejdsform.
Formanden har udarbejdet et oplæg til drøftelsen.
I forbindelse med behandlingen af punktet vil der blive en hurtig gennemgang af og
mulighederne i DAP (Den digitale Arbejdsplads)
Bilag: Formandens bilag
Beslutning:
Formandens oplæg godkendt som generelle principper for menighedsrådets arbejde.
For så vidt angår udvalgene, er det vigtigt at konkrete beslutninger videregives til
menighedsrådet, og at der udarbejdes et konklusionsreferat til menighedsrådet.
Regnskabsføreren vil efter drøftelse med kontaktpersonen på et kommende møde
fremlægge et forslag til jobbeskrivelse.
Punkt 5.

Evaluering af Gjøl Kirkes Årsmøde 2014.
Menighedsrådet besluttede i forbindelse med ”Evaluering af Årsmødet” – punkt 4 på
mødet den 30.09.14, at der skulle udarbejdes et oplæg til tematisering af rådets
drøftelser over en række fremtidige møder.
Niels Eske Nyhus har udarbejdet et oplæg.
Bilag: Opfølgning på Gjøl Kirkes Årsmøde 2014 udarbejdet 30.10.14
Beslutning:
Oplæggets forslag godkendt.

Punkt 6.

Kvartalsrapport.
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.14 til 30.09.14.
Regnskabsfører og kasserer vil på mødet kommenterer rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag: Kvartalsrapport
Beslutning:
Kvartalsrapporten tages til efterretning.
Formand, kasserer og regnskabsfører følger den økonomiske udvikling nøje, og
foretager herefter de relevante dispositioner.

Punkt 7.

Meddelelser.
1. formand
a. Lone Krogsgaard har på menighedsrådets vegne overbragt en hilsen fra
Menighedsrådet til Bente Skole med tak for indsatsen i 6 år.
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
4. Sognepræsten
a. Lone har deltaget i indledende drøftelser med nabosogne om højskoledage.
b. afslutning med minikonfirmander 1. s. adv.
c. sognetælling foretages af Lone og John indtil videre.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. fælles sogneaften i Biersted den 12.03.15.
b. Fælles sogneaftener – pris 4.000 kr. pr. sogn.
c. Salmestafet fortsætter i 2015.
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Kort orientering om forsikringsskade/skjult rørskade.
10. Andre
Punkt 8.

Eventuelt

Underskrifter

