Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 13
Revideret udgave 30.03.15

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 31. marts 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Eva Werner Hald.
Rikke Christensen deltog i mødet.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 25. februar 2015.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Godkendelse af årsregnskab 2014.
Regnskabsføreren har udarbejdet årsregnskab med tilhørende bilag.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet i fornødent omfang gennemgå
regnskabet.
Menighedsrådets godkendelse ønskes.
Bilag: Årsregnskab 2014
Momsopgørelse
Opgørelse fa stiftsmidler
Lønafstemning
Saldooversigt – art og formål
Beslutning:
Godkendt.
Gjøl Sogns Menighedsåd CVR-nr. 169586813.
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Punkt 3.

Etablering af Jammerbugt Pigekor.
Organisterne Kristian Melchior Echwald og Morten Ahti Lyng har ved e-mail af 2. marts
2015 fremsendt et oplægt vedr. etablering af Jammerbugt Pigekor samt en række
alternative økonomiske modeller.

Organist Kristian Melchior er indbudt til behandling af punktet med henblik på en
mundtlig uddybning af projektet.
Bilag: Udkast til ansøgning til Provstiudvalget udarbejdet af organisterne
Budgetforslag udarbejdet af organisterne
Beslutning:
Gjøl Menighedsråd er positiv overfor initiativet og afsætter i 2015 20.000 kr. hertil.
Bevillingen forudsætter, at Biersted ligeledes afsætter midler i henhold til oplægget –
30.000 kr.
Projektet fremlægges på det kommende forberedende budgetsamråd med henblik på
etablering af et fælles projekt for provstiet.
Kristian Melchior Echwald og Morten Ahti Lyng udarbejder et oplæg til PU.
Punkt 4.

Kalkning af Gjøl Kirke.
Der er tradition for, at den årlige kalkning af kirken sker umiddelbart før konfirmationen.
Udgiften til kalkning har de seneste år andraget ca. 25.000 kr.
Kirke- og kirkegårdsudvalget, graver Pia Bejlegaard og kirkeværgen vil på mødet
orientere om alternative muligheder for den årlige kalkning.
Bilag: Tilbud af 27.01.15 fra fa. ”Kalkhjarlen”.
Beslutning:
”Kalkhjarlen” tilbydes arbejdet.
Graveren og kirkeværgen afholder møde med ”Kalkhjarlen” med henblik på indgåelse af
1 årig aftale.
Punkt 5.

Urnenedsættelse i fredet gravsted
Graver Pia Bejlegaard har modtaget forespørgsel vedr. urnenedsættelse i gravsted,
række 8 417 – 420 (Anna og Mads Hvass). Aalborg Stift har ved telefonisk forespørgsel
meddelt, at menighedsrådet har kompetencen til at træffe endelig afgørelse.
Pia Bejlegaard vil på mødet give yderligere oplysninger
Bilag: Skriftlig forespørgsel.
Menighedsrådet besluttede den 25. februar 2015, at udsætte sagen med henblik på en
yderligere klarlægning af de økonomiske og juridiske aspekter.
Graver Pia Bejlegaard og Niels Eske Nyhus har 17.03.15 afholdt møde med Marie
Johansen, Aalborg Stift, og har efterfølgende udarbejdet notat vedr. de økonomiske og
juridiske spekter.
Bilag: Notat af 17.03.15 vedr. urnenedsættelse i fredet gravsted (NEN)
Beslutning:
Et enigt menighedsråd kan ikke imødekomme anmodning om urnenedsættelse i det
fredede gravsted.

Punkt 6.

Indledende budgetsamråd. (Budget 2016)
Provsten har i skrivelse af 27. marts 2015 til menighedsrådene indkaldt til indledende
budgetsamråd torsdag den 09. pril 2015 kl. 19.00 i Brovst Sognegård. Hvert
menighedsråd bedes lade sig repræsentere ved mindst 2 deltagere + evt.
regnskabsfører.
Mødedeltagelse samt mødeindhold ønskes drøftet.
Bilag: Provstens invitation tidligere udsendt til menighedsrådet (via mail fra formanden
den 29.03.15)
Beslutning:
Helge Jensen og Niels Eske Nyhus deltager
Punkt 7.

Fælles foreningsmøde på Gjøl.
Formanden for GBE har i skrivelse 22. marts indbudt til fælles foreningsmøde på Gjøl
den 13. april kl. 19.30 i Natur- og Kulturcafeen. Tilmelding samt forslag til emner til
dagsordenen ønskes tilsendt GBE.
Mødedeltagelse samt evt. forslag til mødets dagsorden ønskes drøftet.
Bilag: GBE`s indbydelse er tidligere udsendt til menighedsrådet (vi mail fra formanden
den 29.03.15)
Beslutning:
Niels Eske Nyhus deltager.
Emne for drøftelse: Én fælles hjemmeside og én fælles aktivitetskalender.
Punkt 8.

”Tilblivelse af frivilligliste”
Opfølgning på ”Gjøl Kirkes Årsmøde 2014”
Menighedsrådet besluttede i forbindelse med ”Evaluering af Årsmødet” – punkt 4 på
mødet den 30.09.14, at der skulle udarbejdes et oplæg til tematisering af rådets
drøftelser over en række fremtidige møder.
Menighedsrådet godkendte den 25. november 2014 det udarbejdede oplæg af 30.10.14,
således at menighedsrådet på kommende dagsordener drøfter og om muligt træffer
beslutning vedr. bl.a. ”Tilblivelse af en frivilligliste”.
Menighedsrådet skal drøfte og evt. træffe beslutning om praktiske og organisatoriske
forhold i forbindelse med tilblivelse af en frivilligliste
Beslutning:
Et oplæg fra Lone rundsendes.
Jens Andersen, Hune inviteres til et kommende møde med henblik på at give
menighedsrådet inspiration og formidle erfaring.

Punkt 9.

Meddelelser.
1. Formand
a. Henvendelse til Biersted Menighedsråd vedr. fællesmøde
b. Orientering om reparation af kirkens tårn- godkendt af PU den 27. januar
2015
c. PU har 27. januar 2015 bevilget dækning af rørskade i præstegård
d. Ansøgning til biskoppen om tilladelse til ændrede gudstjenestetider
e. Referat fra PU-møde den 25. marts 2015
2. Medarbejderrepræsentant
a. Pia Bejlegaard har deltaget i en temadag på Nyborg Strand.
b. Folder om Folkekirkens hus uddelt.
c. Næste møde vedr. graversamarbejde den 08.april 2015
3. Kontaktperson
a. MUS og medarbejdermøde afholdes i april
4. Sognepræsten
a. Børnehave og skole på Påskebesøg i kirken
b. Ny fælles konfirmandaftale indgået med kommunen
c. Gjøl åben den 9. maj. Kirken er åben.
5. Kirkeværge
a. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 08. marts. Der blev indsamlet
2535,50 kr. af 6 indsamlere.
b. Det årlige kirkesyn: Der skal være provstesyn i 1015 . Synet afholdes den 09.
06.15 kl. 08.30.
6. Aktivitetsudvalg.
a. Kirkens årsmøde den 22. september 2015.
b. Fælles udflugt med Kildevang den 26. august 2015.
c. Friluftsgudstjeneste i forb.m. GGB sommerfesten den 14. juni 2015.
7. Kirkebladsudvalg
a. Deadline til kirkebladet
8. Kirkegårdsudvalg
a. PU har den 27. januar 2015 godkendt menighedsrådets ansøgning om
fremtidssikring af gravsteder.
b. Salg af jern – ca. 1300,- kr. er overført til kontoen for julehjælp
9. Præstegårdsudvalg
a. Renovering af soveværelse i præstebolig iværksat.
10. Andre
Punkt 10.

Eventuelt
Underskrifter:

