Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 12

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Jonna Uttrup
Lone Krogsgaard
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Punkt 2.

Den lokale kirke som samlingssted ved tragiske ulykker og store
katastrofer.
I skr. af 26.01.18 opfordrer biskoppen menighedsrådet til at overveje muligheden for at
åbne den lokale sognekirke ved tragiske ulykker, der berører sognets indbyggere, samt
at udarbejde en plan for åbning af den lokale kirke i forbindelse med kriser og
katastrofer.
I den forbindelse henvises til vejledningen for ”Åbne kirker” som findes på stiftets
hjemmeside samt i ”Håndbog for beredskabspræster”.
Bilag: Forslag til handleplan for Gjøl Kirke i forbindelse med kriser og katastrofer.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 3.

Genskabelse af ”Kærlighedsstien”.
PR-gruppen på Gjøl har ansøgt Jammerbugt Kommune om genskabelse af
”Kærlighedsstien” som for føje år gik fra Hammergårdsvej og ned til havnen. Af
planmæssige grunde kan dette projekt ikke realiseres.
Kommunen har tilbudt gruppen trekantsarealet vest for kirken til formålet: ”Vi
forestiller os et ”paradis”, en blomstrende lund med spiselige æbletræer og et par
bænke-borde sæt – og en pragtfuld udsigt over fjorden”.
Jammerbugt Kommune har 22. marts 2018 meddelt accept af projektet, men ønsker at

gruppen indhenter de omkringliggende naboers holdning til projektet.
Beslutning:
Menighedsrådet har ingen indvendinger mod projektet.
Punkt 4.

Kirkens årsmøde 2018.
Jfr. § 41 stk. 2. i bek.af Lov om menighedsråd indkalder menighedsrådet en gang om
året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende
års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed og orienterer om
den planlagte virksomhed.
Menighedsrådets fastlæggelse af dato for afholdelse af årsmødet og drøftelse af indhold
ønskes.
Beslutning:
Menighedsmøde i 2018 afholdes i forbindelse med indvielse af præstegården, således
at formanden kort redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.
Formanden tager kontakt til Biersted Menighedsråd med henblik på en drøftelse af
samarbejdsrelationer.
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Indledende budgetsamråd afholdt den 05. april 2018
b. Nye regler for ansøgning til 5%-puljen
c. Betina Jensen deltager i MR den 15. maj 2018
d. Provsten har fremsendt navne på konsulenter, der har været brugt i
forbindelse med sognesammenlægninger.
e. Kirkesyn skal forberedes. Maj. Kirke- og Kirkegårdsudvalg og kirkeværge.
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Kirken er blevet kalket.
b. Pia takkede for gave til 60 års dag
c. Praktikant i 14 dage på kirkegården
3. Kontaktperson.
a. Der afholdes medarbejdermøde 02.05.18
b. Der afholdes MUS 09.05.18
c. Orientering vedr. gravermedhjælper-situationen
d. Konfliktsituationen på arbejdsmarkedet – strejke/lockout
4. Sognepræsten.
a. Konfirmation
5. Kirkeværge.
6. Aktivitetsudvalg.
a. referat af møde i udvalget den 09.03.18 samt 05.04.18

7. Kirkebladsudvalg.
8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Status på præstegårdsrenoveringen
b. Status vedr. forpladsen
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Grøn Kirkegårdsdrift – konference 15. maj 2018
12. Andre
a. Folkekirkens Nødhjælp – indsamling. 1500 kr. indsamlet
b. Orientering om ”Cykeltur for det gode liv”
c. Brochuren om ”Vejkirker og åbne kirker 2018”
d. Bevilget tilskud til Kildevang på 10.000 kr. overføres
Punkt 6.

Eventuelt

Underskrifter:

LUKKET MØDE.
Punkt 7

Lone Krogsgaard – opstart efter sygeperiode.
Lone Krogsgaard, der siden 15. januar 2018 har været sygemeldt, har meddelt, at hun
nu er delvis raskmeldt og således i et vist omfang igen er på arbejde.
Provsten har udarbejdet en plan for en langsom opstart, og Lone Krogsgaards
arbejdspsykolog Pia Ryum har efter aftale med Lone udtrykt ønske om, gerne at ville
have en snak med de mennesker, der er omkring Lone, hvorfor hun gerne vil deltage i
menighedsrådsmødet eller dele heraf.
Beslutning:
Formanden har afholdt møde med Lone Krogsgaard og arbejdspsykolog Pia Ryum og
orienterede på den baggrund om Lone Krogsgaards arbejdssituation.
Menighedsrådet drøftede situationen.
Arbejdspsykolog Pia Ryum vil gerne mødes med menighedsrådet i forbindelse med
menighedsrådets maj-møde.

