Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 27

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 30.08. 2016 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 28. juni 2016.
Beslutning:
Der tilføjes et nyt punkt 4 til dagsordenen: ”Valg af bygningssagkyndig”.
Punkt 1.

Godkendelse af regnskab 2014

Før offentliggørelse af Provstiudvalgets godkendelse af og kommentarer til
årsregnskabet skal menighedsrådet behandle godkendelsen, og oploade
beslutningsprotokollen i DATAARKIVET.
Menighedsrådet har tidligere godkendt provstiudvalgets budgetgodkendelse, hvilket
ønskes bekræftet.
Beslutning:
Provstiudvalgets kommentarer til årsregnskabet godkendt.
Punkt 2.

Kvartalsrapport

Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.16 – 30.06.16.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport.
Beslutning:
Godkendt

Punkt 3.

Optagelse af midlertidigt lån i.f.m. udskiftning af kirkens blytag.

Udgifterne i forbindelse med udskiftning af kirkens blytag overstiger det bevilgede beløb
med ca. 250.000 kr.
Formanden indstiller, at menighedsrådet ansøger PU om af 5%-puljen at måtte optage
et midlertidigt lån, der indfries ved en forhøjelse af næste års ligning.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt
Punkt 4.

Valg af bygningssagkyndig.

Tømrermester Gert Andersen, der er udpeget som kirkens bygningssagkyndige har
ophørt sin virksomhed.
Menighedsrådet skal udpege en ny bygningssagkyndig.
Beslutning:
Tømremester, Ole Larsen udpeget
Punkt 5.

Meddelelser.

1. Formand
a. Budgetsamråd den 25. august kl. 19.00 i Brovst.
b. Justeringer af regnskab og lånebeløb.
c. Udskiftning af kirkens blytag.
d. Kirkesyn fredag den 26. august kl. 14.30
e. Kirkens deltagelse i et landsbyråd – Lone Krogsgaard repræsenterer kirken
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Afholdelse af førstehjælpskursus
b. Organisten er bevilget kursus i Århus den 04.11.16
c. Orientering om møde med regnskabsfører, Bettina Tidemann Jensen
4. Sognepræsten
a. Nyt hold babysalmesang igangsættes 01.11.16
b. Fælles konfirmandarrangement 21.09.17 på Børglum Kloster
c. Salmestafet – opstart
d. Forsøgene med ændrede gudstjenestetider blev ikke en succes
e. Konfirmandlejr planlægges i februar. Konfirmandpuljen anvendes.
f. Gudstjenesten 1. s. advent flyttes fra 10.15 til 11.00. Kirkekaffe kl. 10.15
5. Kirkeværge
a. Orientering om møde med ”Kalkhjarlen”. 5-årig kontrakt.
6. Aktivitetsudvalg
a. Bustur m. Kildevang til Brovst en succes – 43 tilmeldte

7. Kirkebladsudvalg
a. Deadline 25. september- udkommer 23. november (grønt udvalg)
8. Kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Renovering af præstegården
10. Valgudvalg
a. Referat fra udvalgets møde 08.08.16
11. Grøn udvalg
a. Afholder møde 01.09.16 kl. 10.00
12. Andre
Punkt 5.

Eventuelt

Menighedsrådsvalg 2016
Underskrifter:

