Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 21

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 24. november 2015.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Kasseeftersyn og revisionsprotokollat.
Menighedsrådet har fra revisor modtaget revisionsprotokollat fra kasseeftersynet i
november 2015.
Der er ingen bemærkninger.
Menighedsrådets behandling af protokollatet ønskes.
Bilag: Revisionsprotokollat.
Beslutning.
Godkendt
Punkt 3.

Drøftelse af menighedsrådets og udvalgenes arbejde og arbejdsform.
Formanden ønsker en generel, men uformel, drøftelse af menighedsrådets arbejde og
arbejdsform, herunder udvalgenes og de enkelte medlemmers funktionsområder og
opgavevaretagelse.
Det forventes, at såvel udvalgsformænd som hvert enkelt medlem på mødet giver en
kort vurdering af arbejdet og opgavevaretagelsen.
Overvejelser vedr. efterårets menighedsrådsvalg vil ligeledes kunne inddrages.
Beslutning:
Punktet drøftet
Punkt 4.

Meddelelser.
1. Formand
a. Folkekirkens familiestøtte. Skrivelse af 07.01.16 fra provsten.
b. Blytag – Gjøl Kirke. Orientering om status.
c. ”Mere kirke for pengene”. Møde 28.01.16 i Fjerritslev. NEN, Pia og Lone
deltager
d. Husk fællesmødet med Biersted menighedsråd den 16.02.16 kl. 18.30
e. Organisten har fremsendt tilbud på lydanlæg. Lone, Kristian, Rikke og Pia,
arbejder videre.
f. Orientering om mobile pay
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Orientering om aftale med Falck.
3. Kontaktperson.
a. Orientering om personalesituationen.
4. Sognepræsten.
a. ”Himmelske kirkedage 2016” – 5.-8. maj 2016
b. vellykket konfirmandtur til Aalborg
c. Aftale om konfirmandundervisning
d. Babysalmesang.
e. Torsdagshygge – en succes
f. julehjælp uddelt
5. Kirkeværge.

6. Aktivitetsudvalg.
a. Referat af udvalgets møde 9.12.15 udsendt.
b. Aftale om ”kirketelt” ved sportsfesten 2016
7. Kirkebladsudvalg.
a. udkommer sidst i februar
b. deadline for næste nr. 29.03.16
8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
10. Valgudvalg
a. Julebrev af 21.12.15 fra minister og fmd. LMD vedr. valg og valgdato.
11. Grøn udvalg
a. Udvalget deltager i møde i fyraftensmøde i Aalborg 21.01.16
12. Andre
Punkt 10.

Eventuelt
Dirigenten orienterer via mail til menighedsrådet, hvorledes korrespondance til
regnskabsføreren, John Stark, fremover skal finde sted.
Valg til menighedsrådet omtales i næste nummer af kirkebladet.
Underskrifter:

