Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 23

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 29. marts 2016.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Udvidet ”Julehjælp”.

Menighedsrådet besluttede 29. marts 2016: ”Julehjælpskontoen” udvides til at omfatte
andre former for økonomisk støtte. Der udarbejdes retningslinjer for kontoens
anvendelse.
Forslag til retningslinjer er udarbejdet.
Menighedsrådets stillingtagen til forslaget ønskes.
Bilag: Julehjælp og økonomisk støtte
Beslutning:
Godkendt
Punkt 3.

Opslag og besættelse af stillingen som kirkesanger ved Gjøl Kirke.

Stillingen som kirkesanger ved Gjøl Kirke er pr. 01.05.2016 vakant.
Ansættelse sker efter offentligt opslag.
Kontaktpersonen har udarbejdet forslag til stillingsopslag og indstiller, at opslaget
formidles via jobnet.dk og optages på kirkens hjemmeside, samt at der indrykkes en kort
version de lokale ugeaviser med henvisning til kirkens hjemmeside.
Menighedsrådet træffer beslutning om sammensætningen af et ansættelsesudvalg.
Bilag: Forslag til stillingsopslag

Beslutning:
Godkendt.
Niels Eske Nyhus, Lone Krogsgaard og Kristian Melchior udgør ansættelsesudvalget,
der gives kompetence til forhandling og ansættelse.
Punkt 4.

Fællesgudstjenester i Biersted og Gjøl Kirker.

Sognenes præster har ved ansøgning af 06. april 2016 via provsten ansøgt biskoppen om
tilladelse til, som et forsøg i sommeren 2016, at holde fællesgudstjenester i skolernes
sommerferie i sommeren 2016 og 2017.
Biskoppen har 15. april 2016 meddelt, at ansøgningen imødekommes under
forudsætning af indsendelse af en kort evaluering, og at provstens overvejelser om dåb
iagttages.
Kommunikation via ”kirkenet”.
Menighedsrådets stillingtagen til, hvorvidt den bemeldte tilladelse ønskes anvendt.
Beslutning:
Godkendelsen anvendes.
Punkt 5.

Meddelelser.

1. Formand
a. Budgetsamråd 31. marts 2016 – orientering
b. Blytag - status
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Personalesituationen
b. Medarbejdermøde den 27. april 2016 kl. 09.00
c. MUSamtaler afholdes 04.maj 2016
4. Sognepræsten
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Samarbejdet med Biersted tages op
7. Kirkebladsudvalg
a. Fælles omtale af arrangementer
b. Deadline næste nummer 06.06.16
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
12. Andre
a. Visionsaften 14.april 2016 i Fjerritslev – orientering ved NEN
b. Jammerbugt Pigekor – orientering ved RC

Punkt 5.

Eventuelt

Portræt af biskoppen – økonomien fordeles mellem sognene i stiftet
Provstens 60 års dag – indbydelse til reception
Underskrifter:

