Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 28

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
tirsdag den 27.09. 2016 kl. 19.00

Dagsorden

Fraværende:
Jørn Rytter, Kay Rytter, Jonna Uttrup
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden - herunder underskrivning af referat fra mødet
den 30.08 2016.
Beslutning:
Godkendt
Punkt 1:

Revisorerklæring og revisionsprotokollat for regnskab 2015

Gjøl Sogns Menighedsråd har fra PWC modtaget revisorerklæring og
revisionsprotokollat for regnskab 2015. Revisionsprotokollatet skal være behandlet og
godkendt inden15.10.16.
Bilag:– bilag til mail fra formanden af 18.09.16

Beslutning:
Revisorerklæring og revisionsprotokollat godkendt.
For så vidt angår punkt 18 undersøges konsekvenserne for fremtidige arrangementer
Punkt 2.

Ansøgning om støtte til ”Børn og Sorg”

Via provstiet har menighedsrådet ved mail af 08.09.16 modtaget udateret ansøgning fra
”Børn og Sorg” for Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner om donation/støtte.
Hovedformålet er at hjælpe børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.
Tilbuddet har eksisteret i 14 år, og p.t. er der 8 unge i gruppen.
Prisen pr. ung, der er inkluderet udgør ca. 16.500 kr. pr. år.
Bilag: Ansøgning bilag til mail af 08.09.16. fra Jammerbugt Provsti
Beslutning:
Menighedsrådet mener ikke, at det enkelte menighedsråd skal yde støtte, men finder

at det vil være relevant at støtte gives af provstiudvalgets diakonipulje.
Punkt 3.

Ansøgning om ”særlig bevaringsværdigt gravsted”.

Provstiudvalget har ved mail af 31.08.16 anmodet menighedsrådet om en udtalelse
vedr. ansøgning om registrering af gravsted som bevaringsværdigt.
Kirke- og kirkegårdsudvalget har behandlet anmodningen, og udvalgets indstilling vil
forelægge på mødet.
Bilag: Ansøgning bilag til mail af 31.08.16 fra Jammerbugt Provsti
Beslutning:
Udvalgets indstilling godkendt.
Punkt 4.

Udstedelse af betalingskort.

Menighedsrådet foretager ofte indkøb via internettet, hvilket betyder, at betaling for
leverance skal erlægges via betalingskort sammen med købet.
En række personer vil derfor, for at kunne gennemføre en handel skulle foretage udlæg
med eget betalingskort.
Formanden foreslår, at der til relevante personer udstedes betalingskort med en
begrænset trækningsmulighed.
Beslutning:
Formandens indstilling godkendt, således at der udstedes betalingskort til præst,
graver og organist på max. 5.000 kr. på hver betalingskort.
Punkt 5:

Anvendelse af sognegården.

I henhold til gældende regulativ for sognegården kan sognegården anvendes til kaffebord og
reception efter kirkelige handlinger.
På baggrund af forespørgsler om, hvorvidt sognegården således kan lånes til en efterfølgende
dåbsfest, ønskes menighedsrådets stillingtagen.

Beslutning:
Menighedsrådet fastholder den hidtidige praksis om anvendelse af sognegården til kaffebord
og reception.
Punkt 6.

Dåb om lørdagen

Mange nybagte forældre efterspørger barnedåb på en lørdag.
Der ønskes en drøftelse af, om menighedsrådet som udgangspunkt ønsker at fastholde, at
dåben hører hjemme i søndagens gudstjeneste, eller om der skal være mulighed for lørdagsdåb
evt. nogle faste lørdagsgudstjenester.

Beslutning:
Menighedsrådet er af den opfattelse, at dåb hører hjemme i søndagens gudstjeneste.
Punkt 7.

Virksomhedspraktik.

Som en del af en række beskæftigelsestiltag er det muligt, at arbejdssøgende i en periode
ansættes i virksomhedspraktik. Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan
vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender,
der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå
beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere
forlængelse.
Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller
den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til. Virksomheden får den ledige i
praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
Der foreligger en henvendelse om virksomhedspraktik ved Gjøl Kirke.
Gjøl kirke har tidligere haft arbejdssøgende i virksomhedspraktik.
Menighedsrådets principielle stillingtagen til at modtage virksomhedspraktikanter ønskes.
Beslutning:
Menighedsrådet er i princippet indstillet på at modtage vrksomhedspraktikanter. Beslutning
tages i hvert konkret tilfælde efter drøftelse med personalet.

Punkt. 8.

Menighedsrådsvalg 2016.

Drøftelse og evaluering af opstillingsmødet den 13. september og evt. gennemgang af
indkomne kandidatlister til menighedsrådsvalget og forberedelse af valghandling.
Beslutning:
Til efterretning
Punkt 9.

Meddelelser.

1. Formand
a. Opgørelse over vikarudgifter grundet sygdom og dødsfald sendt til
provstiudvalgets godtgørelse.
2. Medarbejderrepræsentant
a. Pia deltager i fællesforeningsmøde den 26. oktober 2016
b. Førstehjælpskursus afviklet. Stor tilfredshed.
c. Orientering om udført malerarbejde.
d. Provsten har afholdt møde for gravere.
3. Kontaktperson
a. Tilskud til arbejdstøj bevilget jfr. personalehåndbogens bestemmelser
b. Orientering vedr. Jammerbugt Pigekor

4. Sognepræsten
5. Kirkeværge
6. Aktivitetsudvalg
a. referat fra udvalgsmøde 31.08.16
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Præstegårdsudvalg
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg
a. Referat fra udvalgsmøde 01.09.16
b. Formanden deltager fyraftensmøde 05.10.16 i Aalborg
12. Andre
a. Orientering vedr. Folkekirkens familiestøtte

Punkt 10.

Eventuelt

Evaluering af orienterings- og opstillingsmødet 13.09.16
Underskrifter:

