Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 16

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:Niels Eske Nyhus
Referent: Ellen Houlbjerg
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
Punkt 2.

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.18 – 30.06.18.
Kassereren vil på mødet kommentere rapporten og budgetopfølgningen pr. 30.06.18
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport, budget/formål rapport og budgetopfølgning
Beslutning:
Helge Jensen kommenterede regnskabet og foreslog at regnskabsfører Betina Tidemann
Jensen deltager i det menighedsrådsmøde, hvor kvatalsrapporten for 3. kvartal
foreligger.
Punkt 3.

Kirkeblad
Pr. 01.08.18 trådte en ny persondatabeskyttelseslov i kraft.
Redaktøren af kirkebladet har anmodet om menighedsrådets stillingtagen til, om loven
giver anledning til at ændre praksis vedr. omtale af dåb, bryllup, dødsfald mm.
Såfremt praksis fastholdes, skal samtykke indhentes fra de pågældende.
Beslutning:
Menighedsrådet godkendte det fremlagte forslag.

Punkt 4.

Dåbsklude.
Strikkerne af dåbsklude er flittige, således at antallet på lager strækker langt ud i
fremtiden.
Ellen Houlbjerg foreslår, at strikkerne anmodes om alternativt at strikke karklude, der vil
kunne sælges, og lade pengene gå til ”julehjælpskassen”.
Beslutning:
Vedtaget. Aktivitetsudvalget opfordres til at lave en strikkecafé i Sognegården.

Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Budgetsamråd den 23. august
Helge Jensen gav en orientering
b. Provstens redegørelse for kirkelige forandringer i Jammerbugt Provsti
Jørn Rytter orienterede
Morten Andersen deltager i menighedsrådsmødet i oktober.
c. DAP kursus evt. torsdag den 1. eller 8. november kl. 17-21.
d. Nej tak til google annoncer når der søges på Gjøl Kirke.
2. Kontaktperson.
a. Thomas Rewes varetager ledelsen af kirkens kor under organistens
fravær.
b. Babysalmesang fortsætter såfremt der ytres ønske herom.
Er startet op med Lisbeth Nymark Sørensen som leder.
3. Medarbejderrepræsentant
Der mangler en kasse champagneglas i køkkenet, hvem har lånt?
4. Sognepræsten.
a. Luthers Nøgle – roller og opgaver
8 frivillige har meldt sig, men vi vil gerne have flere.
I år skal vi medbringe 50 pølsehorn og en bradepandekage.
b. Velkommen til 20 kommende konfirmander.
c. Minikonfirmander (3. og 4. klasse). 10 er startet op sammen med Nina.
d. Lone Krogsgaard orienterede om præstesituationen.
e. Skolen har 50 års jubilæum den 27. september. Vi er blevet spurgt om vi vil
være med til at give kage til fejringen. Det blev vedtaget.
f. Den nye præstegård i Biersted skal indvies den 15. september. Gave 500,- kr.
5. Kirkeværge. Intet nyt
6. Aktivitetsudvalg. Ellen orienterede. Møde i aktivitetsudvalget 30.8.2018.
7. Kirkebladsudvalg
Vi skal opsige postomdeling og selv dele ud, som aftalt tidligere.

8. Kirkegårdsudvalg.
Mange hækplanter er gået ud i tørken, nye er indkøbt.
Pia orienterede om sikring af gravstene. Udvalgte indkaldes til møde.
Sikring af gravstene skal med som et punkt på næste menighedsrådsmøde.
9. Præstegårdsudvalg.
De sidste regninger på ombygning af Præstegården mangler. Budgettet holder.
10. Valgudvalg. Intet nyt
11. Grøn udvalg.
Pia deltager i kursus den 12. september i Folkekirkens Hus.
12. Andre. Intet

Punkt 6.

Eventuelt

Der afholdes efterfølgende et lukket møde jfr. særskilt dagsorden

Underskrifter:

