Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 13

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Budget 2019.
Regnskabsføreren har udarbejdet et foreløbigt budgetforslag til budget 2019.
Regnskabsføreren vil på mødet redegøre for forslaget.
Budget 2019 er blevet til ved at gennemgå tallene for regnskab 2015, 2016, 2017 samt
budget 2018 og på den baggrund finde et realistisk bud for budget 2019.
De faste lønninger er reguleret med 4% i forhold til de faktiske lønninger i 2017. Denne
regulering er foretaget for at imødekomme de lønreguleringer, der automatisk vil ske
for det faste personale. Driftsudgifterne er budgetteret i forhold til prisudviklingen i de
tidligere regnskabsår.
Det vedhæftede budget for 2019 viser et underskud på 234.233,00 kr. Underskuddet
skyldes, at der ikke i den foreløbige bevilling for budget 2019 er indregnet kompensation
for manglende renteindtægter (145.000,00 kr.) samt udgift til regnskabsfører (der er
søgt om 77.500 kr.). Hvis beløbene i parentes indregnes i det endelige budget for 2019,
så vil budgettet for 2019 ende med et lille underskud på 11.733 kr.
Menighedsrådets indledende drøftelse ønskes.
Bilag: Budgetudkast 2019
Beslutning:
Punktet drøftet. Ønsker fra personalegruppen overvejes indarbejdet i budgettet.
Yderligere drøftelser afventer afholdelse af møde om ny budgetmodel tirsdag den 19.
juni 2018 kl. 19.00 , Brovst. Evt. yderligere budgetønsker vil kunne indarbejdes
forinden budgettets foreløbige budgetudkast indberettes den 15. juni.

Punkt 3.

Kvartalsrapport.
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.18 – 31.03.18.
Regnskabsføreren vil på mødet kommentere rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag. Kvartalsrapport
Beslutning:
Godkendt

Punkt 4.

Afholdelse af DAP-kursus.
Distriktsforeningen har tilbud afholdelse af et lokalt DAP-kursus med Gjøl som et aktivt
eksempel. Tidsrammen er fastsat fra kl. 17 til kl. 21.
Menighedsrådets beslutning om deltagelse og kursustidspunkt ønskes.
Beslutning:
Menighedsrådet vil gerne deltage i kurset.
Kursustidspunkt gerne den 4. sept. 2018
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Studiedag om Fremtidens Gudstjeneste d. 24.05.18
b. Databeskyttelsesforordningen. Regnskabsføreren bemyndiges til at
foretage genautorisation (IT-kontorets mail af 04.05.18)
c. Biskoppen har 07.05.08 meddelt forlængelse af ordningen med
fællesgudstjenester mellem Biersted og Gjøl kirker.
d. Møde om ny budgetmodel tirsdag den 19. juni kl. 19.00 , Brovst
2. Medarbejderrepræsentant.
a. Praktikantforløb på kirkegården afsluttet
3. Kontaktperson.
a. Medarbejdermøde afholdt 02.05.18 – referat udsendt
b. MUSamtaler gennemført den 09.05.18
c. Gitte M. Pedersen, Aabybro er ansat som gravermedhjælper fra 14.05.18
d. Orientering om Personalesituationen (punkt på lukket møde)
4. Sognepræsten.
a. Luthers Nøgle 2018 – 4. okt. 2018, Bratskov (provstens mail af 18.04.18)
5. Kirkeværge.
a. Kirkesyn afholdes mandag den 18. juni kl. 15.30
6. Aktivitetsudvalg.
7. Kirkebladsudvalg.

8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Formanden orienterer om præstegårdsrenoveringen og om økonomien.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Nyhedsbrev fra Grøn Kirke.
b. 3 medarbejdere fra Gjøl deltager i kursus om Grøn Kirkegårdsdrift 15.05
12. Andre

Punkt 6.

Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag 13. juni kl. 19.00

Lukket møde.
Punkt 7

Personalesituationen.
Kontaktpersonen vil på mødet orientere om personalesituationen.
Menighedsrådets drøftelse og mulige beslutninger ønskes.
Beslutning:
Punktet drøftet.

Underskrifter:

