Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 18

Gjøl menighedsråd afholder ordinært møde i Sognegården
tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Fraværende:
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2:

Kvartalsrapport
Regnskabsføreren har udarbejdet kvartalsrapport og budgetopfølgning efter 3. kvartal
2018 indeholdende et skøn vedr. resultatet af 2018.
Regnskabsføreren vil på mødet gennemgå materialet.
Bilag: Kvartalsrapport efter 3. kvartal 2018
Budget formål rapport efter 3. kvartal 2018
Bemærkninger til budgetopfølgning efter 3. kvartal 2018
Beslutning:
Taget til efterretning.
Menighedsrådet udtrykker stor tilfredshed med det foreliggende materiale.
Punkt 3.

Budget 2019.
På baggrund af provstiets endelige udmelding vedr. budget 2019, har regnskabsføreren
udarbejdet budget 2019.
Menighedsrådet godkendte 18. september 2018 budgettet udvisende et underskud på
kr. 17.952,-, der finasieres via de frie midler.
Det uændrede, endelige budget - indsendt med påtegningen: Gjøl Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 16956813, Budget 2019, afleveret d. 07-10-2018 19:14 – ønskes godkendt.
Beslutning:

Godkendt
Punkt 4.

Sekretærhjælp og ny digital platform og elektronisk kalender.
Mellem Biersted Menighedsråd og Gjøl Menighedsråd er der med virkning fra 01.07.15
indgået aftale om tilkøb af sekretærhjælp til sognepræsten, således at Gjøl
Menighedsråd af Biersted Menighedsråd tilkøber 3 ugentlige sekretærtimer.
Sekretærbistanden udføres fra kirkekontoret i Biersted.
Det er endvidere aftalt, at Gjøl Menighedsråds med virkning fra 01.02.18 tilkøber
yderligere 1 ugentlig times sekretærbistand af Biersted Menighedsråd med henblik på
overtagelse af web-master-opgaver.
Kordegn Morten Krogh vil på mødet orientere om de opgaver han udfører for Gjøl Kirke
og sogn, ligesom Morten Krog vil dele de overvejelser han har gjort sig vedr. en evt. ny
platform og elektronisk kalender for Gjøl – måske i samarbejde med Biersted.
Beslutning:
Orienteringen til efterretning.
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.
Punkt 5.

Meddelelser.
1. Formand
a. Formel afsked med Thomas bliver søndag den 02. december.
b. DAP-kursus d. 01.11.18
c. Julekort og julegaver
d. Dåbslys-stage ( Gert Andersen)
2. Medarbejderrepræsentant
a. Grandækningsarbejde igangsat
3. Kontaktperson
a. Personalesituationen
4. Sognepræsten
a. Luthers Nøgle var en succes
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. Møde den 21.11.18
b. Fællesmøde med Biersted Aktivitetsudvalg den 30.11.18
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
a. Byggeregnskabet ballancerer
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg

12. Andre
a. Arbejdsgivers ansvar vedr. kontrol med kørsel

Punkt 6.

Eventuelt.
Underskrifter:

