Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 20

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Afbud: Ellen Houlbjerg
Suppleant: Rikke Christensen
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
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: Niels Eske Nyhus
Kirkeværge: Jonna Uttrup
Kasserer: Helge Jensen
Sekretær: Niels Eske Nyhus
Kontaktperson: Niels Eske Nyhus
Bygningskyndig: Ole Larsen
Underskriftsbemyndiget: Jørn Rytter og Helge Jensen

Punkt 3.

Fastlæggelse af mødeplan for 2019.
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 3. tirsdag i hver måned,
bortset fra månederne, juli og december.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 4.

Ny digital platform og elektronisk kalender.
På Menighedsrådets møde den 16. oktober orienterede Morten Krog om de opgaver
han udfører for Gjøl Kirke og sogn, og redegjorde for de overvejelser han har gjort sig
vedr. en evt. ny platform og elektronisk kalender for Gjøl – måske i samarbejde med
Biersted .
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.
Beslutning: Morten Krogh indhenter en pris på DKM med en vurdering af om systemet
vil være relevant at anvende bl.a. i relation et evt. fremtidigt samarbejde med Biersted.
Morten Krog meddeler 30.10.18: ”Tilbud fra DKM omkring oprettelse af hjemmeside og
digital kalendersystem. Det vil koste Gjøl sogn 7.495 kroner om året at have
hjemmesiden hos DKM med fuld support og de ekstra muligheder som DKM tilbyder i
forhold til indtastning til sogn.dk og datasikkerhed jf. den nye persondatalov.
De tilbyder også at flytte jeres nuværende hjemmeside over på deres platform for et
engangsbeløb af 6000 kroner. Ønsker man deres kalendersystem koster det 5500 kr.
årligt, men kan så deles med Biersted som udgift.”
Formanden vil på mødet redegøre nærmere for tilbuddet.
Beslutning:
Menighedsrådet accepterer tilbuddet fra DKM, således at Biersted og Gjøl sogn i
fremtiden har fælles platform. Gjøl Menighedsråd accepterer ligeledes tilbuddet om
overflytning af data.
For så vidt angår kalendersystemet afventer stillingtagen til et senere tidspunkt.
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Ny Mobile Pay Shop klar til brug.
b. Tilbud fra Dansk Energioplysning – jfr. DAP-mail af 04.11.18
c. Opfølgning på DAP-kursus.
d. PU har godkendt regnskabet for 2017 samt revisors protokollat hertil.

e. Referat fra distriktsforeningens kursus om ”kirkegårdens udvikling”
f. Aktivitetsudvalget ”styrer” nytårskuren
g. Skrivelse fra Nordjyske Bank
2. Medarbejderrepræsentant
3. Kontaktperson
a. Personalesituationen
b. Betina Jensen deltager i regnskabskursus i januar 2019
4. Sognepræsten
a. Copidan indberetning
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Referat af fællesmøde med Biersted Aktivitetsudvalg den 30.10.18
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Formanden afholder møde den 23.11.18 med provsten vedr. endeligt
regnskab for renovering af præstegården og vedr. regnskab 2018.
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Nyhedsbrev af 13.11.2018
12. Andre
a. Vejkirkeordning
Punkt 6.

Eventuelt.
Underskrifter:

