Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 19

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 27.oktober 2015 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Lone Krogsgaard
Punkt 1.

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

Budget 2016.
Menighedsrådet har tidligere drøftet budget 2016.
Formand, kasserer og regnskabsfører har på baggrund heraf udarbejdet det endelige
budget 2016: Gjøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16956813, Budget 2016. Endelig budget
2016 afleveret d. 06.10.2015 12:06.
Forelægges til menighedsrådets godkendelse.
Bilag: Edeligt budget 2016
Beslutning:
Godkendt
Punkt 3.

Fællesmøde med Biersted Menighedsråd
Menighedsrådet har tidligere ytret ønske om afholdelse af et fællesmøde med Biersted
Menighedsråd. Formændene for de respektive råd har besluttet, at rådene udarbejder
en liste over relevante emner for drøftelse, hvorefter en mødedato fastsættes.
Følgende dagsordensemner er af menighedsrådet tidligere nævnt og bragt i forslag:
Gudstjenestetider, Jammerbugt Pigekor, administrative opgaver, læsekreds,
højskoledage, kirkegårdssamarbejde.
Menighedsrådet forslag til dagsordensemner ønskes fastlagt

Beslutning:
På baggrund af menighedsrådets drøftelse fastlægger formændene mødets indhold.
Punkt 4.

Årsfest i genbrugsbrugsbutikken, Aabybro
Genrugsbutikken i Aabybro har ved mail af 23.09 indbudt 2 medlemmer med ledsager til
årsfest i Aaby Sognegård den 13. november 2015.
Samtidig ansøges om økonomisk støtte til annoncering og afholdelse af årsfesten
Menighedsrådets beslutning om deltagelse samt økonomisk støtte ønskes.
Beslutning:
Menighedsrådet deltager ikke i årsfesten.
Genbrugsbutikken bevilges et tilskud på 2000.- kr.
Punkt 5.

Indkøb af salmebøger.
Der er konstateret et behov for indkøb af 30 salmebøger til kirken.
Der er indhentet tilbud på 30 salmebøger m/guldtryk. Pris 10.000 kr.
Beslutning:
Der indkøbes 30 salmebøger.
Indkøbet foretages i 2015.
Punkt 6.

Kirkens årsmøde 2015 – evaluering.
Menighedsrådets evaluering af årsmødet ønskes.
Beslutning:
Drøftet. Formen ønskes fastholdt.
Punkt 7.

Meddelelser.
1. Formand
a. Samarbejde med Aabybro vedr. regnskabsfunktionen. JR og HJ deltager i
møde 29.10.15
b. Orientering vedr. sikring af bygninger. Der indhentes yderligere tilbud.
c. Orientering vedr. kirkens blytag.
d. Møde med præstegårdskonsulent Thyge Jakobsen.
e. Rapport: ”Menighedsråd på jeres måde”.
f. Formandsmøde i provstiet den 5. november 2015 - Kay Werner deltager
g. Lone Krogsgaard sygemeldt.
h. Gjøl kirke tilmelder sig ”vejkirker og andre åbne kirker” 2016. NEN sørger
for det praktiske og tilmelding.

2. Medarbejderrepræsentant.
3. Kontaktperson
a. Der er indgået lønaftale med gravermedhj. Dorthe Linde Sørensen
b. Orientering om personalesituationen
4. Sognepræsten
5. Kirkeværge.

6. Aktivitetsudvalg.
7. Kirkebladsudvalg.
8. Kirkegårdsudvalg.
a. Orientering om accept af gravstedsaftaler i område udlagt til
urnenedsættelse.
9. Præstegårdsudvalg.
10. Valgudvalg
a. Landsforeningen foreslår fælles dato for opstillingsmøder og tilrettelægger
valgkampagne.
10. Andre
Punkt 6.

Eventuelt
Julegaver, jule- og nytårshilsner, nytårskur – fredag den 22. januar 2016
Underskrifter:

