Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 30
Revideret udgave af 12.11.16

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 22.11 2016 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Kay Werner
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2:

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport og budgetopfølgning efter 3. kvartal
2016 indeholdende et skøn vedr. resultatet af 2016.
Kassereren og sekretæren har sammen med regnskabsføreren gennemgået materialet,
og vil på mødet give en mundtlig redegørelse.
Bilag: Kvartalsrapport
Budget formål
Regnskabsførerens forklaring til kvartalsrapporten
Regnskabsførerens gennemgang med skøn over resultat 2016
Beslutning:
Kvartalsrapporten taget til efterretning.
Menighedsrådet beslutter at indskrænke forbruget i den resterende del af året mest
muligt med henblik på at få regnskab 2016 til at ballancere. Menighedsrådet
besluttede i forbindelse med behandling af regnskabet for 2015, at overskuddet fra
2015 på ca. 40.000 kr. skal anvendes til nye led-lamper på P-plads og belysning af
kirken som led i ”Grøn Kirke”-samarbejdet. Finansiering af led-lys afholdes således af
kirkens ”frie midler”.
Punkt 3.

Totalrådgiverkontrakt for renovering om ombygning af præstegård.
Arkitekthuset Vodskov A/S har ved mail af 01.11.16 fremsendt udkast til en
rådgiverkontrakt i forbindelse med renovering og ombygning af præstegården.
Kontrakten tager udgangspunkt i lignende projekter.

Provsten har meddelt, at provstiudvalget sender kontrakten til Stiftets godkendelse.
Menighedsrådets stillingtagen til kontrakten ønskes.
Bilag: Kontraktudkast udsendt pr mail den 02.11.16
Beslutning:
Kontraktudkastet indstilles til godkendelse.
Menighedsrådet afventer Provstiudvalgets behandling
Punkt. 4.

Forslag til ombygning og renovering af Gjøl præstegård.
Arkitekthuset Vodskov A/S har fremsendt forslag til ombygning og renovering af Gjøl
Præstegård. Forslaget er ligeledes fremsendt til provsten, der har anmodet
Arkitekthuset Vodskov A/S om økonomiske overslag inden projektet oversendes til
Stiftet. Forslaget er udarbejdet i samråd med Lone Krogsgaard.
Lone Krogsgaard vil på mødet give en orientering om materialet.
Formanden indstiller at: menighedsrådet godkender og anbefaler det foreliggende
udkast. Præstegårdsudvalget bemyndiges til på menighedsrådets vegne at følge og
træffe nødvendige beslutninger i det videre arbejde.
Bilag: Forslag til ombygning og renovering af Gjøl præstegård
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt.
Præstegårdsudvalget bemyndiges til på menighedsrådets vegne at følge og træffe
nødvendige beslutninger i det videre arbejde
Punkt 5.

Indkøb af kopimaskine.
Menighedsråd og medarbejdere har tilkendegivet ønske om indkøb af en ny
kopimaskine til placering i Sognegården. Der er indhentet et tilbud i et prisniveau på kr.
22.250,-.
Menighedsrådets stillingtagen til indkøb af kopimaskine ønskes.
Bilag: tilbud jfr. mail af 01.11.16 fra KME.
Beslutning:
Kopimaskine indkøbes i henhold til indhentet tilbud.
Menighedsrådet ansøget Provstiudvalget om at indkøbet finansieres over
provstiudvalgets 5%-midler.

Punkt 6.

Meddelelser.
1. Formand
a. Orientering om møde med Kalkjarlen – bilag: mødereferat
b. Orientering fra PU den 26.10.16 ( Årligt syn – 5% midler til vikarudgifter –
fredning af gravsted)

c. Indbydelse til genbrugsbutikkens årsfest d. 11.11.16
d. Ansøgninger til PU om midler fra 5%-puljen til: Jammerbugt Pigekor,
Regnskabsfører, Kopimaskine (jfr. punkt 4 på nærværende dagsorden).
e. Betalingskortudstedelse afventer konstituering af nye menighedsråd.
f. Jammerbugt inviterer til konference om ”socialt ansvar”
2. Medarbejderrepræsentant
a. Pia Bejlegaard er repræsentant i Stiftsrådet ”grønt Udvalg”
3. Kontaktperson
a. Gjøl Kirke tilmeldt ”Vejkirkeordningen 2017”
b. Organisten meddeler, at kirkens spirekor midlertidigt er ophørt.
4. Sognepræsten
a. God opbakning til vores arrangementer
b. Bustransport til skole –julegudstjenesten deles økonomisk mellem
parterne.
c. Diverse arrangementer for konfirmanderne.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
7. Kirkebladsudvalg
a. deadline 05.01.17
8. Kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Valgudvalg
a. Udskrift af beslutningsprotokol. Udvalgsarbejdet afsluttet.
11. Grøn udvalg
12. Andre
a. Nyhedsbrev - Folkekirkens familiestøtte

Punkt 7.

Eventuelt
A. Julegaver
B. ”Nytårskur”
C. Julehilsner
Underskrifter:

