Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 17
Revideret udgave 19.08.15

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 30. juni 2015.
Beslutning:
Godkendt.
Punkt 2.

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.15 – 30.06.15.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport – udsendt ved mail fra regnskabsføreren af 8.08.15
Beslutning:
Kvartalsrapporten taget til efterretning.
Punkt 3.

Kirkens årsmøde 2015 – 22. september 2015
Menighedsrådet godkendte 30.06.15 oplæg til Kirkens årsmøde 2015.
På mødet gives en status, samt årsmødets indhold, form, arbejdsfordeling m.m. ønskes
drøftet.
Beslutning:
Årsmødet afvikles i henhold til tidligere beslutninger.
Punkt 4.

Samarbejde med G4S.
Efter indbrud og indbrudsforsøg på kirkegården/sognegården er der indhentet tilbud på

sikring af graverhus og maskinhus hos G4S. Installationspris 1900 kr. eks. moms.
Abonnementsprisen udgør kr. 350,- (service og rep.) eller kr. 599,- (service, rep.,
vagtudrykning) eks. moms pr. måned.
Ved flerkundeabonnement vil prisen kunne reduceres.
Provstiudvalget behandler en lignende sag i forbindelse med budgetsamrådet.
Beslutning:
Der indgås samarbejdsaftale med G4S om installering af alarm, og abonnement vedr.
service og reparation af anlægget.
Mulighederne for at flere tilslutter sig - evnt. ved en fællesløsning - undersøges.
Punkt 5.

Budgetsamråd vedr. budget 2016
Der afholdes budgetsamråd 27.08.15 i Brovst Sognegård.
Dagsorden i henhold til provstens brev af 14.08.15.
Hvert menighedsråd anmodes om at deltage med 2-3 repræsentanter.
Beslutning:
Kay Werner og Helge Jensen deltager.
Punkt 6.

Gudstjeneste-orientering og indsamling - Gideonitterne.
Villy Kristiansen har anmodet om at komme til en gudstjeneste og fortælle om
Gideonitterne – en kristen international organisation - og foretage en indsamling hertil
Villy Kristiansen har tidligere, senest i 2007, orienteret og forestået en indsamlet ved en
gudstjeneste.
Beslutning:
Anmodningen imødekommes. Nærmere aftale om tidspunkt og vilkår med Lone
Krogsgaard.
Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. Status vedr. blytag: Stiftet og provstiet undersøger mulighed for udenlands
arbejdskraft.
b. Samarbejde med Natur- og Kulturcafe om opstilling af telt.
c. Leje af lydanlæg – lydanlæg lejes efter behov.
d. Provstesyn – reaktion og udspil fra provsten. Digereperation og
kirkerenovering er de 2 store opgaver. Samlet projekt for præstegården skal
udarbejdes.
e. Henvendelse vedr. bortskaffelse af gravsten.
f. Indkomne tilbud fra Sicom foranlediget af henholdsvis Lone Krogsgaard og

Kristian Melchior Echwald angående indkøb af dels en ny kindmikrofon (2.450,eks. moms) og dels mikrofoner til kor (37.850,-).
g. Biersted menighedsråd har endnu ikke regeret vedr. dato for et fællesmøde.
h. Referat fra PU møde d.d. Hovedpunktet : budget 2016
2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson
4. Sognepræsten
a. God start på torsdagshygge.
b. 43 tilmeldte til sogneudflugten
c. Salmestafet skudt i gang
5. Kirkeværge.

6. Aktivitetsudvalg.
a. Referat af møde den 19.06.15 udsendt.
7. Kirkebladsudvalg.
8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Ansøgning om tilskud fra 5%-midler til etablering af et nyt vandstik. 2 tilbud
indhentes.
10. Andre

Punkt 8.

Eventuelt
”Nytænkning vedr. kirkegårdsanlæg” – oplæg fra graver Pia Bejlegård behandles på
mødet i oktober 2015.

Underskrifter:

