Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 29

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 25.10. 2016 kl. 19.00

Dagsorden

Fraværende:
Jørn Rytter, Kay Werner
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 27.09 2016.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2:

Budget 2017

Regnskabsføreren har efter samråd med formanden udarbejdet oplæg til budget 2017.
Budgetoplægget er bl.a. korrigeret for en række lønmæssige forhold. Budgettet er
suppleret af en redegørelse fra regnskabsføreren.
Menighedsrådets drøftelse og godkendelse af foreløbigt budget ønskes.
Bilag: Budgetoplæg
Regnskabsførerens redegørelse
Beslutning:
Budgettet godkendt.
Gjøl Menighedsråd CVR-nr6956813, Budget 2017. Endeligt budget afleveret 17.10.16
12:37
Punkt 3.

Midlertidig præstebolig

I forbindelse med den forestående renovering af præstegården, er menighedsrådet
forpligtet til at stille en bolig til rådighed for præsten i renoveringsperioden.
Det vil være hensigtsmæssigt, at der med kort varsel kan indgås aftale om lejemål.
Der foreligger konkrete muligheder for lejemål.
Menighedsrådets drøftelse og fastlæggelse af procedure for indgåelse af lejeaftale
ønskes.
Beslutning:
På baggrund af menighedsrådets drøftelse træffer præstegårdsudvalget endelig

beslutning om leje af midlertidig præstebolig. Formand og kasserer indgår lejeaftale.
Punkt 4.

Installation af WiFi samt montering af ny projekter i sognegården

I henhold til indhentet tilbud er der blevet monteret en ny projektor i sognegårdens sal
samt installeret WiFi-forbindelse fra extender monteret på loftet.
Prisen udgør kr. 16.290,- eks. Moms.
Formanden indstiller til menighedsrådet, at menighedsrådet ansøger provstiet om, at
udgiften afholdes af 5%-midlerne.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt.
Regnskabsføreren anmodes om at fremsende ansøgning til provstiudvalget.
Punkt 5.

Meddelelser.

1. Formand
a. Orientering om økonomi m.m. vedr. reparation af kirkens tårn
b. Kirkefondet har udgivet idékataloget: ”Landsbykirken som et aktiv”
c. FAKK er givet tilladelse til at leje Sognegården den 07.02.17
2. Medarbejderrepræsentant
a. Orientering vedr. kalkning af våbenhus og sakristi.
b. Lone Kjellerup i praktik
c. Kirkegårdsmedarbejdere har været på kursus i ny grandækningsteknik.
3. Kontaktperson
a. Provstiudvalget afholder møde med kirkemusikere 01.11.16
4. Sognepræsten
a. Økonomiske problemer med kørsel fra Biersted skole til julegudstjeneste
på Gjøl. Præsten undersøger muligheden at Gjøl Kirke kan give tilskud.
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Aktivitetskalender udsendt
7. Kirkebladsudvalg
a. Inger Tilsted er medlem af kirkebladsudvalget
8. Kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
12. Andre
a. Nyhedsbrev - Folkekirkens familiestøtte

Punkt 5.

Eventuelt
Underskrifter:

