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Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Rikke Kjær Christensen er efter endt sygeorlov atter indtrådt i menighedsrådet.
Eva Werner Hald udtræder herefter af menighedsrådet, og er suppleant. Efter aftale
med Rikke Kjær Christensen, har formanden anmodet Niels Eske Nyhus om at varetage
sekretærfunktionen valgperioden ud.
Fraværende:
Kay Werner
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 28. april 2015.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Kvartalsrapport.
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.15 – 31.03.15.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport
Beslutning:
Taget til efterretning.
Punkt 3.

Budget 2016.
Formanden, kassereren og regnskabsføreren har udarbejdet oplæg til budget 2016.
På mødet vil forslaget blive gennemgået.
Menighedsrådets drøftelse og godkendelse af foreløbigt budget for 2016 ønskes.
Bilag: Budgetoplæg - udsendt af regnskabsføreren i mail af 19. maj 2015.

Beslutning:
Budgetforslaget godkendt.
Punkt 4.

Grøn Kirke.
Biskoppen anbefaler i mail af 24.03.15 via kirkens intranet, at menighedsrådene i Ålborg
Stift engagerer sig i projekt Grøn Kirke.
Grøn Kirke er et projekt under Danske Kirkers Råd, hvis formål er, i respekt og omsorg
for skaberværket, at udvise større omtanke i forbruget af ressourcer og mindre
belastning af omgivelserne. En indsats, der kan betyde besparelser på længere sigt til
gavn for kirkens liv og vækst.
Ved at lade Gjøl Kirke registrere som Grøn Kirke på hjemmesiden www.grønkirke.dk vil
kirken blive sat på Danmarkskortet over grønne kirker og kirkelige organisationer, og
blive tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark.
Betingelsen for at kalde sig Grøn Kirke er at man kan tilslutte sig mindst 25 af de 48
opstillede punkter, og at man kan tilslutte sig mindst 2 tiltag inden for hver af de 6
kategorier.
Beslutning:
Menighedsrådet er positiv overfor at blive grøn kirke.
Medarbejdergruppen anmodes om at overveje hvilke punkter i tjeklisten, der kunne
være relevante, at bidrage med.

Punkt 5.

Kirkekørsel.
Menighedsrådet har tidligere besluttet, at kirketaxa gratis kan benyttes til alle
gudstjenester - også fællesgudstjenester i Biersted Kirke – og arrangementer i kirken og
sognegården, som menighedsrådet indbyder til.
Den hidtidige kørselsordning har været varetaget af Aabybro Taxa, der nu er ophørt som
taxafirma.
Omfang og vilkår samt for kirkekørsel ønskes drøftet og fastlagt.
Beslutning:
Menighedsrådet ønsker den nugældende kørselsordning fortsat.
Formanden træffer aftale med nyt selskab.

Punkt 6.

Deltagerbetaling ved kirke- og sognearrangementer.
I forbindelse med visse koncertaktiviteter i kirken og sognearrangementer i
Sognegården opkræves betaling – entre´ eller for forplejning.
Prisniveau og omfang for deltagerbetaling ønskes drøftet og fastlagt.

Beslutning:
Den nuværende betalingspolitik fastholdes, dog således at voksne fremover betaler 25,kr. for deltagelse i ”Gud og Pasta”. Det drøftes med Biersted, hvorvidt prisen på ”ost og
rødvin” ved filmaftenerne ligeledes kan fastsættes til 25,- kr.

Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. PU har afholdt møde den 06.05.15
b. Udskiftning af blytaget på kirkens tårn vil først kunne ske i 2016 – 17
c. Biskoppen har godkendt menighedsrådets ansøgning om ændrede
gudstjenestetider.
d. Orientering om mulighed for honorering af sekretærfunktionen
e. Foreløbig frivilligliste udarbejdet og udsendt
f. Overvejelser om at ændre ”kontoen for julehjælp” til at have et mere bredt
sigte.
g. Positiv respons fra Biersted om fællesmøde.
h. Provstesyn den 18. juni
i. Forerspørgsel om flytning af konfirmationsdag.
j. Der er indgået aftale med Morten Krogh Mortensen, Biersted om
sekretærbistand.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Grundet manglende betaling indstilles pasning af gravsted. Meddelelse
sendes med anbefalet post til gravstedsholder.
b. Der har været indbrud i Sognegården.
c. Kirken kalket.
d. Graver har afholdt kursus i gravstedsanlæggelse.
e. Gravermedhjælpere har deltaget i sprøjtekursus.
f. Træfældning i kapelskoven.
g. Hjertestarteren flyttes i kommende uge.
3. Kontaktperson
a. Referat af medarbejdermøde 30.05 2015 udsendt
4. Sognepræsten
a. 5 højskolesangbøger indkøbt.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg.
a. referat af aktivitetsudvalgets møde 08.05.15 udsendt
b. bemandingsliste til kirketeltet ved sommerfesten vedlagt som bilag.
c. højskoleaftener med Vedsted, Aaby og Vadum under planlægning.
7. Kirkebladsudvalg
a. Deadline 18. juni.
8. Kirkegårdsudvalg

a. Pia Bejlegaard og Niels Eske Nyhus har 05.05.15 deltaget i møde om
kirkegårdssamarbejde. Det skønnes ikke pt. relevant at deltage i yderligere
mødeaktivitet. Pia Bejlegaard undersøger mulige samarbejdsrelationer med
kirkegårdene i den tidligere Aabybro Kommune.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Skab i soveværelset færdiggøres NU!
10. Andre

Punkt 8.

Eventuelt
A. Sommerfesten.
Praktiske forhold vedr. sommerfest –gudstjenesten gennemgået.
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