Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 24

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00

Dagsorden

Fraværende:
Alle til stede
Rikke Christensen erklærede sig inhabil i behandlingen af punkterne 6 og 7.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 26. april 2016.
Beslutning:
Dagsordenen tilføjes punkt 8: Henvendelse fra brugerrådet ”Kildevang”.
Referatet godkendt.
Punkt 2.

Kvartalsrapport.

Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.16 – 31.03.16.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport
Beslutning:
Til efterretning.
Punkt 3.

Budget 2017.

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
Beslutning:
Budgetoplægget tilrettes i henhold til menighedsrådets drøftelse.

Det tilrettede budget fremsendes til provstiudvalget.
Punkt 4.

P-plads belysning og kirkebelysning

P-pladsbelysningen har gennem længere tid trængt til at blive udskiftet, og
menighedsrådet har tidligere anmodet grønt udvalg og kirke- og kirkegårdsudvalget om
at undersøge muligheder for udskiftning og en miljøvenlig løsning.
Grønt udvalg har 10. maj indstillet indkøb af 8 led-lamper til montering på de
eksisterende standere (6 stk. ved p-plads og 2 stk. ved trappe) til en samlet pris på
38.800 eks. moms.
Udvalget indstiller endvidere, at udvalget bemyndiges til at træffe beslutning om indkøb
af nye spots til belysning af kirken – efter en prøveopstilling af to typer spots.
Prisramme: 15.000 kr. eks. moms.
Bilag: Referat af Grønt Udvalgs møde den 10.01.16 – tidligere udsendt.
Beslutning:
Godkendt.
Punkt 5.

Plant håb - Plant et træ

Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd opfordrer alle kirker til at plante træer i
lokalområdet i jubilæumsåret for reformationen.
Aktivitetsudvalget har 11.05.16 tilsluttet sig initiativet og ønsker nedsat et udvalg til at
arbejde videre med relevante aktiviteter.
Bilag: Opfordring fra Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd. Udsendt sammen med
referat af aktivitetsudvalgets møde den 11.06.16
Beslutning:
Grønt udvalg er tovholder for projektet.
Punkt 6.

Ansøgning om tilskud til spejdernes sommertur i Schweiz.

Spejderne planlægger i år en sommertur til Kandersteg i Schweiz.
Der er 37 forhåndstilmeldte.
KFUM spejderne Gjøl ansøger i brev af 10. maj 2016 om tilskud til turen
Bilag: ansøgning af 10.05.16
Beslutning:
Der ydes et tilskud på 5.000 kr.

Punkt 7.

Ansøgning om tilskud til Sct. Hans arrangement 2016

KFUM Spejderne Gjøl ansøger i brev af 10. maj 2016 om bidrag til afholdelse af Sct Hans
arrangement.
Bilag: Ansøgning af 10.05.16
Beslutning:
Der ydes et tilskud på 2.000 kr.
Punkt 8.

Henvendelse fra brugerrådet ” Kildevang”.

Brugerrådet ved Kildevang har henvendt sig til menighedsrådet ved brev af 23.05.16 om
samarbejdet om torsdagshygge.
Beslutning:
Henvendelsen drøftet.
På baggrund af drøftelsen har menighedsrådet udformet en svarskrivelse.
Punkt 9.

Meddelelser.

1. Formand
a. Orientering om rep. af kirkens tårn
b. Orientering om kirkegårdsdiger i Jammerbugt Provsti
c. Orientering vedr. Folkekirkens familiestøtte. Jens Sørensen ansat som
koordinator. Orientering på næste møde.
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Orientering vedr. ansættelsesprocedure af kirkesanger
b. Orientering om honorering for ledelse af Jammerbugt Pigekor
4. Sognepræsten
5. Kirkeværge
a. 29 tilmeldt sogneudflugten den 01.06.16
6. Aktivitetsudvalg
a. Referat af udvalgets møde den 11.05.16
7. Kirkebladsudvalg
a. Deadline 06.06.16
8. Kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Orientering om renovering af præstegården
10. Valgudvalg
a. Valghåndbog og evt. brug af valgportal.
11. Grøn udvalg

a. Referat af udvalgets møde den 10.05.16
12. Andre
a. Møde vedr. Jammerbugt Pigekor – og evt. foreningsdannelse
b. Kamera indkøbt
Punkt 10.

Eventuelt

Deltagelse i GGB`s sommerfest - gudstjeneste, koncert, kirketelt (jfr. referat fra akt.udv.)
Underskrifter:

