Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 22

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Kay Werner
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 26. januar 2016.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Godkendelse af årsregnskab 2015.

Regnskabsføreren har udarbejdet årsregnskab 2015 med tilhørende bilag.
Regnskabsføreren og kassereren vil på mødet i fornødent omfang gennemgå
regnskabet.
Menighedsrådets godkendelse ønskes.
Relevante bilag vil blive fremsendt til menighedsrådets medlemmer fra
regnskabsføreren.
Beslutning:
Godkendt
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Punkt 3.

Ansøgning om økonomisk støtte til Tværkulturel Kristen Sommerlejr 2016
Menighedsrådet har 23.02.16 via kirkenet modtaget ansøgning af 19.02.16 om støtte til
Tværkulturel Kristen Sommerlejr på Hørby Efterskole. Budget og program for lejren
fremgår af tilsendte.
Beslutning.
Ansøgningen kan ikke godkendes.
Punkt 4.

Ansøgning om økonomisk og praktisk støtte til Kirketeltet på Nibe
Festival.

Menighedsrådet har 01.03.16 via kirkenet modtaget ansøgning af 01.03.16 om såvel
økonomisk – 1500 kr. - som praktisk støtte til Kirketelt på Nibe Festival. Budget og
regnskab er ikke fremsendt.

Beslutning:
Kirketelt på Nibe Festival støttes med 1500. kr. Regnskabsføreren overfører beløbet.
Punkt. 5.

Indkøb af kamera – og koordinering af fotografering.

Menighedsrådet har ofte brug for billeddækning af aktiviteter, personer m.m. Såvel
kirkens personale som frivillige har påtaget sig opgaven. Det er vigtigt, at
menighedsrådet råder over godt udstyr, hvorfor formanden foreslå indkøb af
spejlreflekskamera. Prisniveau 4.000 kr.
Menighedsrådet ønskes ligeledes at træffe beslutning om, hvem der forestår
koordinering af fotograferingen.

Beslutning:
Der indkøbes et spejlreflekskamera i prisniveau 5500,- kr. Lone Krogsgaard foretager
indkøb. Morten Krogh Mortensen koordinerer fotograferingen.
Punkt 6.

Opfølgning af fællesmøde med Biersted Menighedsråd.

Biersted Menighedsråd og Gjøl Menighedsråd har 16. februar 2016 afholdt fællesmøde
med gensidige udvekslinger af forventninger til samarbejdet og nogle konkrete
samarbejdsrelationer.
En generel evaluering ønskes.
På mødet aftaltes bl.a., at der skulle forsøges udarbejdet et enkelt fælles kirkeblad. De
praktiske forhold i den forbindelse ønskes fastsat.
Beslutning:
Et flertal af menighedsrådet er i tvivl om værdien af eet fælles kirkeblad, men
menighedsrådet diskuterer gerne fortsat et samarbejde om et fælles kirkeblad,
eventuelt udarbejdelse af fælles aktivitetskalender.
Punkt 7.

Udvidet ”Julehjælp”.

Menighedsrådet besluttede 08.01.13 at nærmere fastsatte kollekter fremover skulle
anvendes til lokal julehjælp. Præsten bemyndigedes til at foretage uddelinger. Der kan
konstateres et fortsat behov for uddeling af julehjælp.
Der ønskes en generel drøftelse af behovet for julehjælp og for en evt. udvidelse af

”julehjælpskontoen” til også at omfatte andre former for økonomisk støtte.

Beslutning:
”Julehjælpskontoen” udvides til at omfatte andre former for økonomisk støtte. Der
udarbejdes forslag retningslinjer for kontoens anvendelse. Lone Krogsgaard og Niels
Eske Nyhus udarbejder forslag.
Punkt 8.

Rådighedssum til kirkens ”Grønne udvalg”.

Grøn Kirke udvalget har 02.02.16 afholdt møde, og er i gang med udarbejdelse af en
handleplan. Udvalget vil på mødet orientere om arbejdet og ønsker en drøftelse af
rådets kompetence og økonomiske beføjelser.
Beslutning:
Der afsættes et rådighedsbeløb på ca. 10.000 kr.
Punkt 9.

Meddelelser.

1. Formand
a. Orientering om rep. af kirketårn og nyt blytag
b. Provstiudvalget har indbudt til visionsaften 14.04.16 i Fjerritslev. NEN
daltager
c. Årets kirkefrivillige 2016 – Ålborg stift
d. Jammerbugt Pigekor
e. Planlægning af aktiviteter i forb. m. EDC-præmie ( Rikke Christensen
f. Budgetsamråd (2017) 31. marts 2016 i Brovst. Helge Jensen deltager.
g. Menighedsrådets 10 bud (9)
2. Medarbejderrepræsentant
a. Indhentet tilbud på led-lamper på p-plads. Kirkegårdsudvalget foretager
sagsbehandling.
b. FALCK kommer i næste uge og installerer alarm.
3. Kontaktperson
a. Ansættelse af gravermedhjælper
b. Personalesituationen
4. Sognepræsten
a. Orientering om foreningen Kamillus
b. Fælles konfirmanddage med Biersted
c. Fællesspisning en succes
5. Kirkeværge
a. Sogneindsamling: Folkekirkens Nødhjælp
6. Aktivitetsudvalg

7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Orientering om præstegårdsrenovering
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
12. Andre
a. Vejkirke- brochure 2016 udkommet. Gjøl Kirke er klar!
b. Afskalninger på mur ved sognegård.
Punkt 7.

Eventuelt

Underskrifter:

