Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 7

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 1. juni 2010 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Jonna Uttrup
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Der anmodes om at få punkt 2 flyttet op til
punkt 1 samt om at få yderligere 2 punkter
tilføjet. Godkendes.

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Lone og Bente har været til Bispeindvielse.
Konservator Karen Vestergaard fra
Nationalmuseet har set på epifatier samt
gravrammer, der trænger til restaurering.
Der har været møde i distriksforening ang.
ansættelse af personalekonsulent i provstiet.
Sender til graveren, der bruges i forbindelse
med begravelse, er gået i stykker. Der kan
evt. søges af 5% puljen til anskaffelse af ny
fjernbetjening til klokken.
Christine Hjort Bjerre får en nøgle til
sognegården.
Ønsker roserne foran graverbygningen
udskiftet med stedsegrønne planter, der kan
klippes af til dekorationer.
Der ønskes konto til indkøb af noder.
Der er lavet ansættelseskontrakter for
personalet, disse tilsendes stiftet for
godkendelse.
Konvent i fredags. Der er forslag om at lave
et fælles arrangement med Sigurd Barret i
provstiet. Der er stemning for at deltagelse i
arrangementet.
Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

God Jette Torp koncert.
God udflugt i søndags.
Møde i aktivitetsudvalget, der er forslag om
at have et arrangement med Frank Eriksen
("Bonderøven"), Ingrid Buch,

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

ungdomspolitiet i Hjørring og 2 lokale
foredragsholdere.
Birgitte Myrup er trådt ud af udvalget, og
der er desværre ikke fundet en afløser. Der
foreslås at spørge Lisbeth Emmery.
Ingen meddelelser
Ingen meddelelser
Indledende møder vedr. indretning af
kontoret påbegyndes efter ferien.
Gert Andersen undersøger muligheden for
lydisolering af døren mellem gangen og
kontoret.

Månedens emner:
1. Drøftelse af budget 2011. Vedtagelse af
hvilken mål menighedsrådet har for 2011.
2. Sognepræst fra Birkelse søger om, at vi
støtter pinsemarchen, der har været afholdt.
3. Spejderne søger om tilskud til afholdelse
af Skt. Hans arrangement.
4. Færdiggørelse af overenskomsterne.
5. Vælges et udvalg til søg af fonde til
restaurering af kalkmalerierne.

6. Eventuelt.

Godkendelse af referat:

Budget og mål drøftet og godkendt.
Ansøgning godkendt.
Der gives tilskud på 2500,- til Skt. Hans
arrangement.
Ansættelseskontrakterne bliver sendt til
stiftet for godkendelse.
Nationalmuseet har mulighed for at lave
anbefalinger, der kan sendes sammen med
ansøgningerne. Der foreslåes at spørge Niels
Eske Nyhus, om han vil være behjælpelig.
Fra menighedsrådet deltager: Bente Skole,
Jonna Uttrup, Eva Werner Hald og Kay
Werner.
Borddækning til grillaften.
Dato for udflugt med distriksforeningen
efterlyses.
Er der mulighed for at få tilsendt forslag til
årsbudget sammen med dagsordenen.

