Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 16

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 30. juni. 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Kay Werner
Personalerepræsentant, Pia Bejlegaard - ferie
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 26. maj 2015.
Beslutning:
Godkendt.
Nyt punkt optaget på dagsordenen: ”Ansøgning om indkøb af 303 danske orgelkoraler”.

Punkt 2.

Samarbejdsaftale i Jammerbugt Provsti.
Provsten foreslår i mail af 27. maj 2015 oprettelse af en fællespulje til tiltag på tværs i
provstiet. Puljen foreslås oprettet under provstikassen. Provsten fremsender endvidere
et forslag til samarbejdsaftale.
Menighedsrådets beslutning vedr. oprettelse af en fællespulje, samt godkendelse af
forslag til samarbejdsaftale, ønskes.
Bilag: Forslag til vedtægt vedr. fælleskonto under PUK-kassen.
Beslutning:
Godkendt.
Punkt 3.

Kirkens årsmøde 2015 – 22. september 2015
Niels Eske Nyhus har udarbejdet forslag til program og indhold for Kirkens Årsmøde
2015, samt en oversigt over praktiske gøremål i forbindelse med afviklingen.
Menighedsrådets beslutning og eventuelle godkendelse af oplægget ønskes.
Bilag: Program, pressemeddelelse samt oversigt over gøremål.

Beslutning:
Godkendt.
Punkt 4.

Ansøgning: Projekt - Den danske Salmebog – Lyt til danske salmer.
Menighedsrådet har 04.06.13 bevilget kr. 1.000,- til projekt ”Den danske Salmebog – Lyt
til danske salmer”.
Projektet er nu halvvejs, og projektleder Ulal Wittenberg, ansøger på projektets vegne
om yderligere støtte, til projektet, der forventes tilendebragt 2016.
Bilag: Ansøgning af juni 2015 med økonomisk oversigt
Beslutning:
Ansøgningen kan ikke imødekommes.
Punkt 5.

Anskaffelse af transportabelt lydanlæg.
På det årlige lovfastsatte personalemøde samt på et aktivitetsudvalgsmøde har
anskaffelse af et transportabelt lydanlæg været drøftet. Organist Kristian Melchior
Echwald er anmodet om at indhente tilbud på køb.
Der foreligger et tilbud af 21. maj 2015 på kr. 31.000 kr.
Menighedsrådets drøftelse af indkøb ønskes.
Bilag: Brev til formanden fra organisten.
Tilbud på indkøb af transportabelt lydanlæg.
Beslutning:
Menighedsrådet har ikke i øjeblikket mulighed for at investere i et transportabelt
lydanlæg. Formanden undersøger hvilke muligheder der er for at foretage et
samarbejde og et fælles indkøb for flere menighedsråd.
Punkt 6.

Indkøb af messingholdere.
Graver Pia Bejlegaard gør opmærksom på, at kirken mangler 17 stk. lysholdere med glas
til kirkestolene.
Anskaffelsesprisen udgør kr. 300,- pr stk. inkl. moms. I alt kr. 5.100,-.
Menighedsrådets stillingtagen til indkøb ønskes.
Beslutning:
Godkendt.
Punkt 7.

Ansøgning om indkøb af ”303 danske orgelkoraler”.
Organist Kristian Melchior Echwald ansøger ved skrivelse af 26. juni 2015 ansøgt om
indkøb af koralsamlingen ” 303 danske orgelkoraler”. Pris 1200 kr.

Beslutning:
Godkendt

Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. Kirke-kørsel varetages fremover via teletaxa- Nordjyllands Trafikselskab
b. KFUM-spejderne har modtaget tilskud – 2.000,- kr. – til Sankt Hans aktivitet.
c. Kalk-Jarlen har 25.05.15 fremsendt rapport på murværkets og kalkens tilstand
på Gjøl Kirke. Bilag.
d. Rapport fra provstesyn d. 18.06.15.
e. Referat fra PU-møde den 17.06.15
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Organist, Kristian Melchior Echwald deltager i kursus ” Byggesten til
Børnekoret” d. 4. 09. 15
4. Sognepræsten
a. Højskoledage/-aftener- afventer.
5. Kirkeværge.
6. Aktivitetsudvalg.
a. Referat udsendt.
b. Frivilligliste
7. Kirkebladsudvalg.
8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
10. Andre

Punkt 5.

Eventuelt
1. Evaluering af kirketelts-arrangement 12. – 14. juni 2015.
2. Frivilliglisten – og involvering af frivillige.

Underskrifter:

