Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 11

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Kay Werner
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 25. november 2015.
Beslutning:
Indgået ansøgning fra spejderne behandles som et ekstra punkt 3 A.
Dagsordenen godkendt.
Punkt 2.

Mødeplan for 2015.
I henhold til LBK af 24.06.13 træffer menighedsrådet beslutning om, hvornår og hvor
ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår.
Tid og sted for det enkelte møde offentliggøres.
Formanden har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2015.
Bilag: Forslag til mødeplan
Beslutning:
Forslaget til mødeplan godkendt.
Bliver der brug for ekstraordinære møder, kan disse indpasses.
Punkt 3.

Ansøgning til 5%´s puljen.

Menighedsrådet har efter reparation af præstegårdens kloak- og rørsystem modtaget en
regning på kr. 20.000, -.
Formanden indstiller til menighedsrådet, at menighedsrådet ansøger PU om en bevilling
fra 5%´s puljen på 20.000 kr. til reparationsarbejdet på præstegårdens kloak- og
rørsystem.
Der er søgt om forsikringsdækning.
Bilag: Faktura vedr. reparationsarbejdet

Beslutning:
Formandens indstilling godkendt.
Punkt 3 A

Ansøgning fra KFUM spejderne på Gjøl.

KFUM-spejderne på Gjøl ansøger i skrivelse af 25. januar 2015 om tilskud til udgifter for
2014.
Udgifter til litteratur og lederuddannelse er opgjort til 3.179,60 kr.
Bilag omdelt.
Beslutning:
Ansøgningen godkendt
Punkt 4.

Fremtidssikring af gravpladser på kirkegården.

Kirke- og kirkegårdsudvalget ved Gjøl Kirke har den 04. december 2014 efter
henvendelse fra graver Pia Bejlegaard igen drøftet fremtidssikring af gravpladser på Gjøl
Kirkegård. I drøftelsen deltog graver Pia Bejlegaard. Tendensen til urnenedsættelser og
jordbegravelser i plæne er fortsat markant stigende.
Udvalget indstiller til menighedsrådet, at der træffes beslutning om, at yderligere 2
yderområder – række 002 mod vest, der pt. er udlagt til traditionelle kistegrave,
udlægges til kistegrave i plæne med plade og buskbom bag gravsten. og række 010 mod
øst – der p.t. er udlagt til kistegrave fremover udlægges til urnegravsteder i plæne med
plade og buskbom bag gravsten. Når kistegrave nedlægges, anlægges arealet derefter
som plæne.
Reglerne for forlængelse af eksisterende gravstedsaftaler, der vedrører efterlevende
ægtefællers ret til at blive begravet, skal fastholdes.
Bilag: Referat af Kirke- og Kirkegårdsudvalgets møde den 04.12.14
Beslutning:
Udvalgets indstilling godkendt.
Kirkegårdsudvalget sender ansøgning til provstiudvalget om at godkende tillæg til
kirkegårdsvedtægten.
Efter godkendelse vil menighedsrådet give en orientering i kirkebladet
Punkt. 5.

Nytænkning om kirkegårdsanlæg i fremtiden.
Kirke- og kirkegårdsudvalget anbefaler til menighedsrådet, at der i løbet af 2015 afholdes
en temadrøftelse: ”Nytænkning om kirkegårdsanlæg i fremtiden.”
Graver Pia Bejlegaard vil på mødet uddybe udvalgets anbefaling.

Beslutning:
Godkendt.
Pia Bejlegard deltager i et temamøde i Nyborg, og forestår afvikling af punktet på et
kommende menighedsrådsmøde.
Punkt 6.

”Tradition og fornyelse”
Opfølgning på ”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.
Menighedsrådet godkendte den 25. november 2014 det udarbejdede oplæg af 30.10.14,
således at menighedsrådet på kommende dagsordener drøfter og om muligt træffer
beslutning vedr. bl.a. ”tradition og fornyelse”.
Bl.a. skal menighedsrådet forholde sig til ændrede og alternative gudstjeneste-tider – og
indsamlings- og kollektformer.
Der ønskes en drøftelse og evt. beslutning/-er
Beslutning:
Menighedsrådet drøftede primært ændrede og alternative gudstjenestetider. På
baggrund af drøftelsen udarbejder Niels Eske Nyhus og Lone Krogsgård til et kommende
møde et oplæg til den videre drøftelse. Menighedsrådet overvejer at fremsende et
oplæg til behandling i provstiudvalget.
Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. Forårsmøde og generalforsamling i Jammerbugt Distriktsforening 28.02.15.
Tilmelding til formanden. Personale er indbudt.
b. organisten har 26.01.15 fremsendt en årsrapport over sit virke i 2014
c. Gjøl menighedsråd har 26.01.15 fra arkitekt MAA modtaget
myndighedsprojekt vedr. istandsættelse af blytag på Gjøl Kirkes tårn. Processen
er således igangsat.
d. Ansøgning fra Gjøl Kirkes organist om 750,- kr. til deltagelse i spirekorstævne i
Brønderslev er bevilget.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Stormfælder er bortskaffet
3. Kontaktperson
a. Nye regler for afholdelse af medarbejdermøde
b. Lya Westergaard vikarierer som afløser i Sognegården.
4. Sognepræsten
a. Gennemgang af kommende arrangementer.
b. Deltager i provstikursus for præsterne i Jammerbugt Provsti

5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Der bliver udarbejdet et fælles lay-out til alle kirkens arrangementer
b. orientering om kommende arrangementer
c. Møde vedr. højskoledage
d. Lone deltager i drøftelse med ”Kildevang”
7. Kirkebladsudvalg
a. Kirkebladet udkommer i uge 8. Deadline for næste nummer den 30. marts.
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Der ansøges om, at vedligeholdelsesopgaver flyttes fra 2014 til 2015
10. Andre
Punkt 8.

Eventuelt

Evaluering af Nytårskur 2015
Henvendelser fra IT-udbydere og andre.

Underskrifter:

