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Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 1/2 2011 kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Kay Werner
Fraværende: Rikke Kjær Christensen
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Stiftsøvrigheden anmoder Nationalmuseet
om en udtalelse om restaureringen af Gjøl
Kirkes kalkmalerier. Godkendt af stiftet
samt nationalmuseet.
Provstesyn 27. april.
KLF anmoder om en kollekt den 27.
februar. Vi tager anmodningen op ved næste
revidering af vores liste.
Ang. fotografering ifm. barnedåb
indskærper vi reglerne. Pia sørger for inden
gudstjenesten at uddele folderen om regler
for fotografering.
Dorte har været på hygiejnekursus.
Dorthe er pt. i jobtræning.
Orientering om mødet omkring fælles
personalekonsulent.
Generalforsamling lørdag den 26. marts,
hvor vi kan møde op og stemme, om vi er
for eller imod en personalekonsulent.
Har været til MUS-samtale med Kay. Vil
gerne på IT-kursus.
Alle på nær Niels Jørgen har været til MUSsamtale.
Den 9. marts er der det årlige
medarbejdermøde, hvor formanden og
regnskabsfører deltager.
Der skal udarbejdes nye kontrakter. Bliver
bragt i orden inden næstekommende
menighedsrådsmøde.

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Susanne Rytter indsat 30. januar som
barselsvikar i Biersted.
Langfredag og 2. påskedag er der fælles
gudstjeneste med Biersted. Langfredag på
Gjøl, 2. Påskedag i Biersted.
Brandskabet er stadig forsinket til det nye
kontor.
Billetter til Sigurd Barrett kan købes i
Brugsen. Jonna vil gerne, at vi hjælper med
at uddele løbesedler samt hænge plakater op.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Bente hører Toni Landis og Tove Hyldgård,
om de kan medvirke ved julekoncert 2011.
Orientering om arrangementer resten af året.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Møblerne til kontoret skulle komme i uge 6.
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Månedens emner:
1. Drøftelser af husorden og regler ved
sognegården.

2. Gennemgang af lokalplanforslag
nr. 20-001(569)-Gjøl Sogn - kan læses på
IT- skrivebordet.
3. Eventuelt

Husorden samt reglement for Gjøl
Sognegård gennemgås og rettes
Den, der sidst forlader stedet, sørger for
nedtagning af flaget.
Sognegården kan benyttes til kaffebord eller
reception efter kirkelige handlinger i Gjøl
Kirke. Der betales kr. 200. pr. medhjælpertime til evt. indkøb, borddækning, servering,
oprydning, rengøring, vask af duge. Beløbet
afregnes gennem kirkens regnskabsfører.
Lokalplan giver ikke anledning til
anmærkning.
Orientering fra Anne Grethe om
provstiudvalg for folkekirkens mission.

