Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 11

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Alle til stede.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Punkt 5 udgår - udsættes til et senere møde
Punkt 2.

Årsregnskab 2017.
Regnskabsføreren har udarbejdet et foreløbigt årsregnskab for 2017.
Formand og kasserer har gennemgået regnskabet med regnskabsføreren.
Menighedsrådets drøftelse af regnskab 2017 ønskes.
Bilag: Foreløbigt regnskab 2017
Beslutning:
Regnskabet gennemgået.
Overskuddet ønsker menighedsrådet anvendt således:
Container og trailer til kirkegården – 30.000 kr. Arrangement i forbindelse med
indvielse af præstegården – 25.000 kr. Renovering af forpladsen ved præstegården –
25.000 kr. Aktiviteter i Kildevang – 5.000 kr.
Punkt 3.

Ansøgning om tilskud til ”Folkekirken på Festival 2018”.
Kirketeltet på Nibe Festival har ved mail af 08.02.18 ansøgt om 1000,- kr. i støtte.
Samtidig sender udvalget bag Kirken på Festival 2018 en forespørgsel om frivillige
vagter.
Menighedsrådet bevilgede i 2017 på baggrund af en lignende ansøgning 1000. kr., men
så sig ikke i stand til at bidrage med vagter.
Bilag: Ansøgninger er sendt via DAP

Beslutning:
Der bevilges et tilskud på 1000, kr., men menighedsrådet ser sig ikke i stand til at
bidrage med vagter.
Punkt 4.

”Cykeltur for det gode liv”.
Folkekirkens Familiestøtte arbejder med planlægningen af en cykeltur ”for det gode liv”
for børn med dårligt selvværd til Købehavn i sommerferien. Turen arrangeres sammen
med Julemærkehjemmet i Hobro og Familiecentret i Jammerbugt Kommune.
Folkekirkens Familiestøtte har i skrivelse primo februar ansøgt provstiudvalg og
menighedsråd om en underskudsgaranti.
Bilag: Nyhedsbrev – Cykeltur for det gode liv.
Brev til provstiudvalg og menighedsrådsformænd.
Beslutning:
Menighedsrådet giver en underskudsgaranti på 4.000 kr.
Punkt 5.

Opsigelse af aftale med Aabybro Menighedsråd om regnskabsføring.
(punktet udgår)
Punkt 6:

Meddelelser.
1. Formand
a. Aftale med Biersted Menighedsråd om tilkøb af sekretærtimer til webmasterfunktion – jfr. beslutning på menighedsrådets møde den16.
januar 2018.
b. Opsigelse af aftale med Aaby Menighedsråd jfr. menighedsrådets mailtilkendegivelser.
c. Brev fra biskoppen vedr. Den lokale kirke som samlingssted ved tragiske
ulykker og store katastrofer. (behandles på mødet i marts)
2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson
a. 01.01.18 trådte en AUB- ordning i kraft.(Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag). Menighedsråd er omfattet af ordningen.
b. Lydcensor opsat i våbenhuset.
4. Sognepræsten
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
7. Kirkebladsudvalg
a. deadline i uge 18 og i uge 43
8. Kirkegårdsudvalg
a. Udvalget har afholdt møde 08.02.18. Referatudsendt
9. Præstegårdsudvalg

a. Orientering om præstegårdsrenoveringen.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
12. Andre
Punkt 10.

Eventuelt.
Intet
Underskrifter:

