Gjøl Sogns Menighedsråd
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Revidetet udg. 23.02.15

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Eva Werner Hald
Kay Werner

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 27. januar 2015.
Beslutning:
Godkendt – dog således at punkt 6 tilføjes: Høstofferindsamling foregår i våbenhuset.
Punkt 2.

Urnenedsættelse i fredet gravsted
Graver Pia Bejlegaard har modtaget forespørgsel vedr. urnenedsættelse i gravsted,
række 8 417 – 420 (Anna og Mads Hvass). Aalborg Stift har ved telefonisk forespørgsel
meddelt, at menighedsrådet har kompetencen til at træffe endelig afgørelse.
Pia Bejlegaard vil på mødet give yderligere oplysninger
Bilag: Skriftlig forespørgsel.
Beslutning:
Sagen udsættes med henblik på en yderligere klarlægning af de økonomiske og
juridiske aspekter.
Punkt 3.

”Tradition og fornyelse”
Opfølgning på ”Gjøl Kirkes Årsmøde 2014”
Menighedsrådet besluttede i forbindelse med ”Evaluering af Årsmødet” – punkt 4 på
mødet den 30.09.14, at der skulle udarbejdes et oplæg til tematisering af rådets
drøftelser over en række fremtidige møder.
Menighedsrådet godkendte den 25. november 2014 det udarbejdede oplæg af 30.10.14,
således at menighedsrådet på kommende dagsordener drøfter og om muligt træffer
beslutning vedr. bl.a. ”tradition og fornyelse”.
Bl.a. skal menighedsrådet forholde sig til ændrede og alternative gudstjeneste-tider – og

indsamlings- og kollektformer.
Menighedsrådet drøftede 27.01.15 primært ændrede og alternative
gudstjenestetidspunkter. Niels Eske Nyhus anmodedes om, på baggrund af drøftelsen,
at udarbejdet et oplæg til den videre drøftelse og evt. beslutning
Bilag: Oplæg/notat vedr. ændrede og alternative gudstjenestetidspunkter.
Beslutning:
Det er menighedsrådets intention at gudstjenesterne for efteråret 2015 planlægges
således, at lade 2 tidlige morgengudstjenester afløses af 1 lørdagsgudstjeneste og 1
hverdagsgudstjeneste. Ved hverdagsgudstjenesten forsøges lægmænd inddraget.
Spørgsmålet om ændrede og alternative gudstjenestetidspunkter tages op i artikel i
næste nummer af kirkebladet.
Formanden kontakter Biersted Menighedsråd med henblik på afholdelse af et
fællesmøde med drøftelse af samarbejdsrelationer, bl.a. fastlæggelse af
gudstjenestetidspunkter.

Punkt 4.

Gudstjeneste/andagt i forbindelse med Sportsfest og Havnefest.
En af Gjøl Kirkes visioner er at være synlig i lokalsamfundet, og målet er, at kirken skal
kunne mødes i mange sammenhænge i lokalområdet, og deltage i markeder, messer,
udstillinger m.m.
Aktivitetsudvalget har drøftet Gjøl Kirkes evt. medvirken ved den årlige sportsfest og
den årlige havnefest.
Formanden har taget kontakt til henholdsvis GGB og Natur- og Kulturcafeen med
henblik på kirkens tilstedeværelse ved de 2 arrangementer. Begge har givet positiv
tilbagemelding på henvendelsen, Natur- og Kulturcafeen anbefaler et samarbejde med
spejderne om en stand eller lign.
Menighedsrådets beslutning om aktiv deltagelse ønskes.
Beslutning:
Gjøl Kirke vil gerne være til stede ved sportsfesten 2015. Aktivitetsudvalget anmodes
om sammen med spejderne at varetage tilrettelæggelsen.
Punkt 5.

Gjøl Kirkes administrative opgaver.
Kirken er af provsti, stift og stat pålagt en række administrative opgaver –
kirkegårdsdrift, regnskab, kirkebogsføring, optælling, kollekt osv. osv. – herudover har
menighedsrådet af egen drift påtaget sig en række opgaver, der kræver administration –
kirkeblad, annoncering, PR osv.
Der kan konstateres en stigning i antallet af administrative opgaver.
Præsten, regnskabsføreren, graver og øvrige ansatte samt menighedsrådets
medlemmer udfører alle i større eller mindre omfang administrative opgaver.
Der ønskes en drøftelse af organiseringen af Gjøl Kirkes administrative opgaver med
henblik på at få truffet beslutning om den mest hensigtsmæssige ressourceanvendelse.

Beslutning:
Formanden undersøger de økonomiske konsekvenser og muligheder for tilkøb af
sekretærhjælp til præsten.
Menighedsrådet anmoder om en beskrivelse af de administrative opgaver – evt. med
angivelse af tidsforbrug - fra de enkelte områder.
Punkt 6.

Ansøgning om bevilling til deltagelse i Landskursus.
Regnskabsfører John Stark har ved mail af 01.02.15 ansøgt om dækning af udgifter til
deltagelse i Landskursus i Nyborg 4. – 7. maj 2015. Den samlede udgift udgør 6600,- kr.
Gjøl Menighedsråds andel af udgiften andrager ¼, svarende til 1650,- kr.
Beslutning:
Godkendt

Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. Graver Pia Bejlegaard har udarbejdet og fremsendt statistikmateriale til brug
for momsafregning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
b. Provstiudvalgets spørgeskemaer vedr. fordelingsnøgle 2015 er besvaret og
fremsendt til provstiudvalget.
c. Tidligere henvendelse og aftale med Troels Tejlgaard vedr. ”gnubbebilleder” af
Gjøl Kirkes stenskulpturer bekræftet. Billederne lægges snarest muligt på kirkens
hjemmeside.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Pia Bejlegaard deltager i drøftelser vedr. evt. samarbejde mellem områdets
kirkegårde.
3. Kontaktperson
a. Pia Bejlegaard er tilmeldt kirkegårdskonference på Nyborg Strand d. 18.03.15
b. På baggrund af henvendelse fra organist Kristian Melchior, er det præciseret,
at når medarbejdere bistår med at skaffe vikarer, handler de på
menighedsrådets vegne.
4. Sognepræsten
a. Julehjælp uddelt til 3 familier.
b. Deltager i kursus vedr. personregistrering.
c. Deltager i afskedsreception for skoleleder Karin Svensson
d. T-shirts er under fremstilling
e. DVD-afspiller indkøbes – (Pia foretager indkøb)
f. Gudstjenesten 1. søndag i advent flyttes til kl. 10.15.
g. Der pågår nye generelle forhandlinger om konfirmandundervisning i proivstiet
5. Kirkeværge

a. Menighedsrådets medlemmer kan, om ønsket – og mod kvittering, få
udleveret nøgle til sognegård, kontor i sognegård samt til kirken
b. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 08. marts
6. Aktivitetsudvalg
a. Aktivitetsudvalget har ved mail af 12. februar fremsendt referat af
aktivitetsudvalgets møde samt aktivitetskalender
7. Kirkebladsudvalg
a. Kirkebladet udsendt medio februar 2015.
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Andre

Punkt 8.

Eventuelt
Fællestransport til forårsmøde i Distriktsforeningen den 28. februar 2015.

Underskrifter:

