Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 20

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Afbud: Kay Werner
I mødet deltog suppleant Ewa Werner Hald
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 27. oktober 2015.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Valg.
Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode afholdes jfr. Lov om
Menighedsråd §§ 11 og 9 valg af
1. formand,
2. næstformand,
3. kirkeværge,
4. kasserer,
5. sekretær,
6. kontaktperson,
7. bygningskyndig,
8. underskriftsbemyndiget
Beslutning:
Formand: Jørn Rytter
Næstformand: Rikke Christensen
Kirkeværge: Jonna Uttrup
Kasserer: Helge Jensen
Sekretær: Niels Eske Nyhus
Kontaktperson: Niels Eske Nyhus
Bygningskyndig: Gert Andersen

Underskriftsbemyndiget: Kasserer og formand samt menighedsrådets medlemmer

Punkt 3.

Fastlæggelse af mødeplan for 2016.
Menighedsrådet træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. I
henhold til Lov om Menighedsråd § 22 offentliggøres menighedsrådets mødeplan i
begyndelsen af hvert kirkeår.
Formanden foreslår, at der afholdes ordinære møder den sidste tirsdag i hver måned,
bortset fra månederne, juli og december.
Beslutning.
Godkendt

Punkt 4.

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport for perioden 01.01.15 til 30.09.15.
Regnskabsfører og kasserer vil på mødet kommenterer rapporten.
Menighedsrådets drøftelse, godkendelse og evt. bemærkninger ønskes.
Bilag: Kvartalsrapport. Regnskabsføreren udsender via mail rapporten til
menighedsrådets medlemmer
Beslutning:
Til efterretning
Punkt 5.

Likviditetsrapport.
Regnskabsføreren har udarbejdet en likviditetsrapport for den resterende del af 2015.
Menighedsrådets drøftelse og stillingtagen til evt. forbrug af likviditet ønskes.
Bilag: Likviditetsrapport. Likviditetsrapporten uddeles på mødet.
Beslutning:
Til efterretning
Punkt 6.

Aftale om samarbejde om regnskabsføring med Aabybro
Kirkekontor/Aabybro Menighedsråd.
På baggrund af møder 29.10.15 og 02.11.15 med deltagelse af provsten og
repræsentanter for henholdsvis Aaby menighedsråd og Gjøl menighedsråd samt
kordegn og regnskabsfører, er der udarbejdet en samarbejdsaftale med Aabybro
Kirkekontor/ Aabybro menighedsråd om regnskabsføring.
Arbejdets omfang er opgjort til 364 timer årligt.

Aftalen andrager en meromkostning på 23.512,00 kr.
Aftalen revurderes efter 1 år.
Formanden og kassereren indstiller aftalen til godkendelse i menighedsrådet.
Formanden indstiller endvidere, at meromkostningen søges dækket af provstiudvalgets
5 % pulje.
Bilag: Samarbejdsaftale af 09.11.15
Beslutning:
Aftalen godkendes
Punkt 7.

Ansøgning om tilskud til indkøb af salmebøger – Aabybro Plejehjem.
Præsterne i Aaby, Biersted, Gjøl og Vedsted ansøger i brev af 23. september 2015 de 4
menighedsråd om tilskud til indkøb af 30 salmebøger til Aabybro Plejehjem. Indkøbet
andrager 9.000 kr.
Menighedsrådene ansøges om tilskud tilpasset sognenes størrelse.
Gjøl menighedsråd ansøges således om et tilskud på 1.000,- kr.
Bilag: Brev af 23. september 2015 fra de 4 præster.
Beslutning:
Ansøgningen godkendt.
Punkt 8.

Oprettelse af Swipp/Mobil pay
I forbindelse med betaling for deltagelse i arrangementer i sognegården, f. eks. Gud og
pasta, sogneaftener m.m., er der udtrykt ønske om, at kunne betale via Mobil pay.
Betalingsformen vil kunne anvendes også ved andre lejligheder – koncerter,
indsamlinger m.m.
Formanden vil på mødet give yderligere oplysninger.
Menighedsrådets stillingtagen ønskes.
Beslutning:
Godkendt

Punkt 9.

Deltagelse i ”Folkekirkens Familiestøtte”.
Aalborg Stift har iværksat projekt ”Folkekirkens familiestøtte”. Et projekt, der skal give
en håndsrækning til sårbare børnefamilier, og som skal synliggøre at diakoni er en
kerneopgave for folkekirken.
19 menighedsråd kan deltage i forsøgsprojektet, der primært bygger på en antal
frivillige. Menighedsrådets opgave er udpegning af en kontaktperson samt ansættelse af
en lokal koordinator.

Projektet finansieres via KM`s udviklingsfond, stiftsråd og provstiudvalg samt diverse
fonde.
Provsten har bedt menighedsrådet om at tage stilling til evnt. deltagelse ligesom
biskoppen gerne ser, at så mange menighedsråd som muligt deltager.
Formanden vil på mødet give yderligere information om projektet.
Bilag: ”Folkekirkens Familiestøtte”.
Beslutning:
Menighedsrådet finder, at projektet er helt i overensstemmelse med sognets visioner
vedr. styrkelse af det diakonale arbejde. Sognets størrelse taget i betragtning gør det
svært alene at indgå i projektet. Menighedsrådet vil imidlertid gerne indgå i et
samarbejde på tværs af sognene, evt. med de 4 tidligere Aabybro-sogne.
Menighedsrådet ser gerne, at Jammerbugt Provsti vil påtage sig koordinatorrollen for
et evt. samarbejde.
Punkt 10.

Meddelelser.
1. Formand
a. Fællesmøde mellem Gjøl og Biersted menighedsråd. Invitation bilagt.
b. Dialogaftale – jfr. formandens mail af 9. november 2015.
c. Kirketælling – jfr. formandens mail af 9. november 2015
d. Aftale om sikring af bygninger
e. Udbetaling af 5%´s midler til rørskade
f. Orientering om fællesindkøb
2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson.
4. Sognepræsten.
a. Babysalmesang er igen sat i gang
b. Lone er præsterepræsentant i bestyrelsen for Kamillius
c. Vestervig Organistskole benytter sognegården til arrangement
d. Julehjælp
5. Kirkeværge.

6. Aktivitetsudvalg.
a. Møde den 9. december.
7. Kirkebladsudvalg.
a. Deadline til kirkebladet 5. januar 2016
8. Kirkegårdsudvalg.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Referat fra møde med præstegårdskons. Thyge Jakobsen den 21.10.15. jfr.
mail af 03.11.15
b. Thyge Jakobsen har fremsendt projektforslag. Udsendt pr. mail af 10.11.15
10. Valgudvalg
10. Andre

Punkt 10.

Eventuelt
1. Fastlæggelse af det praktiske vedr. ”Nytårskuren” den 22. januar 2016
2. ”55Nord” !!!
Underskrifter:

