Gjøl Sogns Menighedsråd

BLAD nr. 17

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00

Dagsorden
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden – samt underskrivning af referat af møde den 28.
august 2018
Beslutning:
Godkendt
Punkt 2.

Udbringning af Kirkebladet.
Menighedsrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2019, at lade
kirkeladet udbringe ved frivillig arbejdskraft med virkning fra 01.01.19.
Menighedsrådets drøftelse ønskes, herunder stillingtagen til opsigelse af aftale med
Postnord.
Beslutning:
Jonna Uttrup er koordinator for udbringning af Kirkebladet.
Ellen Houlbjerg foranlediger, at aftalen med Postnord opsiges.
Punkt 3.

Sikring af gravsten på kirkegården.
Kirke- og kirkegårdsudvalget har ønsket menighedsrådets drøftelse og stillingtagen til
sikring af gravsten på kirkegården.
Kirke- og kirkegårdsudvalgets indstilling til sagen vil foreligge til mødet.
Beslutning:
På Gjøl Kirkegård er der er fast procedurer for eftersyn af samtlige gravesten. Hvert år
efter påske, når udløbne gravsteder ryddes samt hvert år i september, vurderer
personalet samtlige gravsten. Monumenter, som har sat sig, vil på forsvarlig vis blive
rettet op.
Punkt 4

Distriktsforeningen.

Distriktsforeningens bestyrelse opfordrer i skr. af 11. september 2018 menighedsrådet
om at drøfte muligheden af at udpege/indstille potentielle medlemmer til
distriktsforeningens bestyrelse, der er selvsupplerende. Der er p.t. 2 ubesatte læge
bestyrelsesposter.
Beslutning:
Gjøl Menighedsråd har ingen forslag til bestyrelsesposter.
Punkt 5

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017.
Fra revisor er modtaget revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017 samt den
uafhængige revisors revisionspåtegning.
Regnskab 2017 for Gjøl menighedsråd er godkendt uden bemærkninger.
Revisionsprotokollat og revisionspåtegning består af standardbemærkninger.
Regnskabet for 2017 udviser et underskud på DKK 2.249.794,00 mod et budgetteret
underskud på DKK 1.574.510,00. Underskuddet inkluderer anlægsarbejdet vedr.
præstegårdsrenoveringen. Resultatet af driften i 2017 udviser et overskud på
DKK 235.301,29.
Bilag:
Revisionsprotokollat og revisors revisionspåtegning (udsendt ved mail af 14.09.18)
Beslutning:
Revisionsprotokollatet godkendt.
Punkt 6
Budget 2019.
På baggrund af provstiets endelige udmelding vedr. budget 2019, har regnskabsføreren
udarbejdet budget 2019.
Budgettet udviser et underskud på kr. 17.952,Formanden foreslår, at underskuddet finasieres via de frie midler.
Menighedsrådets behandling af budget 2019 ønskes.
Bilag: Budget 2019 (udsendt ved formandens mail af 16.09.2018)
Beslutning:
Budget 2019 godkendt

Punkt 7.

Organist- og kirkesangerstillingerne ved Gjøl Kirke.
Såvel organiststilingen som kirkesangerstillingen ved Gjøl Kirke er vakant.
I den forbindelse ønskes menighedsrådets drøftelse af stillingernes indhold samt
ansættelsesprocedure og tidsplanfor stillingernes besættelse.

Beslutning:
Der opslås en organiststilling på 26 timer.
Punkt 8.

Meddelelser.
1. Formand
a. Asger Hørvig er konstitueret som deltids sognepræst i Biersted, Gjøl og
Aaby
b. Luthers Nøgle – provstens mail af 07.09.18 og brev fra styregruppen
c. Ansøgning om 5%´s midler til udg. til ingeniørundersøgelser – godkendt.
d. Boligbidrag for tjenestebolig fastsat.
e. DAP-kursus afholdes 01.11.18 kl. 17.00
f. Reparation af diger aftalt med provsten
2. Kontaktperson.
a. Kirkens gravermedhjælpere deltager i diverse kurser i
hjemsendelsesperioden. Kirkekassen afholder de dermed forbundne
udgifter.
3. Medarbejderrepræsentant
4. Sognepræsten.
a. Skolejubilæum
5. Kirkeværge.
6. Aktivitetsudvalg.
a. Opdateret aktivitetskalender for 2018 og 2019
b. Dåbsstager
7. Kirkebladsudvalg
8. Kirkegårdsudvalg.
a. Møde afholdt. Referat udsendes.
9. Præstegårdsudvalg.
a. Der afholdes møde med arkitekten
10. Valgudvalg
11. Grøn udvalg.
a. Nyhedsbrev fra Grøn Kirke
b. Pia Bejlegaard har deltaget i kursus
12. Andre.
Punkt 9.

Eventuelt
Intet

Underskrifter:

