Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 14

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Eva Werner Hald
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 31. marts 2015.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Reparation og flytning af hjertestarter
Hjertestarteren på Sognegården har været ude af drift, men er nu blevet repareret og er
nu funktionsduelig. En kontrol fra beredskabsforbundet (Kim Pedersen) har imidlertid
oplyst, at hjertestarterens nuværende placering er dårlig. Dels kan den ikke tåle sollys og
dels skal den placeres frostfrit.
Et frostfrit skab vil med ophængning og el-arbejde koste ca. 4.000 kr.
Menighedsrådets beslutning om anskaffelse af et frostsikkert skab ønskes.
Beslutning:
Hjertestarteren flyttes. Der anskaffes et frostsikret skab.
Flytningen omtales i kirkebladet.

Punkt 3.

Kirkens årsmøde 2015
Aktivitetsudvalget har fastsat kirkens årsmøde 2015 til afholdelse 22. september 2015.
Mødets indhold og form ønskes drøftet.
Beslutning:
På baggrund af menighedsrådets drøftelse udarbejder Niels Eske Nyhus et oplæg til
program for kirkens årsmøde 2015

Punkt 4.

Meddelelser.
1. Formand
a. Meddelelse fra Kirkeministeriet /Aalborg Stift om udbetaling af bevilliget
tilskud fra 2011 til istandsættelse af Gjøl Kirke. Beløbet 608.579,00, er indsat på
vores nemkonto.
b. Referat fra indledende budgetsamråd den 09. 04.15. (NEN og HJ deltog)
c. Anbefaling fra biskoppen om deltagelse i projekt ”Grøn Kirke”.
d. Provsten har ændret datoen for provstesyn til den 18. juni 2015.
e. Status på omlægning af administrative opgaver.
f. Status vedr. nyt blytag på kirketårnet.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Orientering fra møde den 08.04.15 vedr. samarbejde om kirkegårdsdrift. Nyt
møde afholdes 05.05.15. (Foruden graver deltog NEN)
b. Gravsteder, der skal nedlægges i år er ryddet, og gravminderne samlet i
labidariet.
3. Kontaktperson
a. Lovpligtigt personalemøde afholdes torsdag den 30.04.15 kl. 09.00
b. Niels Jørgen Larsen deltager i kirkemusikerforeningens sommerseminar
c. Gravermedhjælperne deltager i sprøjtekursus
d De årlige MUS er afholdt
4. Sognepræsten
a. T-shirts udleveret
b. I forbindelse med 70 året for 2. verdenskrigs afslutning forlænges
morgenringningen med 15 min. kimen.
c. Aalborg Stiftsavis uddelt
5. Kirkeværge
a. Endelig aftale med ”Kalkhjarlen” indgået. Arbejdet påbegyndes i uge 20.
6. Aktivitetsudvalg.
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Andre

LUKKET MØDE
Punkt 5.

Sekretærhjælp til sognepræsten.
Menighedsrådet har 24.02.15 pkt. 5. drøftet ”Gjøl kirkes administrative opgaver” og
besluttede, at formanden skulle undersøge de økonomiske muligheder for tilkøb af
sekretærhjælp til præsten.
Formanden har drøftet muligheder for aftale om tilkøb af sekretærhjælp med Biersted
Menighedsråd, og aftalt, at Gjøl Kirke vil kunne indgå en aftale om tilkøb af sekretæren i

Biersted, Morten Krogh.
3 ugentlige timers sekretærhjælp i 52 uger vil andrage max. 35.000 kr. årligt.
Formanden indstiller, at Gjøl Menighedsråd på næste års budget afsætter kr. 35,000,- til
sekretærhjælp, samt at der af indeværende års budget bruges max. kr. 17.000,- på
tilkøb af sekretærbistand for den resterende del af 2015.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt.
Formanden og Lone Krogsgaard aftaler vilkår, indhold og omfang for sekretærtilkøb med
Biersted Menighedsråd

Punkt 6.

Eventuelt
Kommende dagsordenspunkter:
Grøn Kirke
Taxa-kørsel
Deltagerpris ved sognearrangementer

Underskrifter:

