Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 4

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 01/03 2010 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Eva Werner Hald
Fraværende: Kay Werner
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge

Ingen meddelelser
Hjertestarterskabet: Hvor skal det hænge?
Skabet skal hænge udenfor på sydsiden af
vindfanget på sognegården.
Dagplejen har hængt puslebord op på
handicap toilettet i sognegården.
Talt med varmeværket, Arne Nielsen
formand for varmeværket kommer og
gennemgår vores varmeanlæg.
Fraværende
Det nye kontor er ved at være på plads, det
er blevet dejligt. Pengeskabet kommer i
næste uge.
Fastelavnsgudstjeneste søndag den 6. marts.
Konfirmander fra næste år: Der er fundet en
løsning for næste år, onsdag eftermiddag og
torsdag morgen vil der være konfirmandundervisning for henholdsvis Gjøl og
Biersted. Gjøl-børnene undervises på Gjøl
onsdag eftermiddag, det eneste problem er,
om bussen vil køre en ekstra tur. Idet der
skal være konfirmandundervisning onsdag
eftermiddag, kan der ikke være begravelse
på dette tidspunkt. Begravelse kan tilbydes
onsdag formiddag.
Frekvensen til trådløse mikrofoner ændres,
dette kontrolleres ved det årlige eftersyn.
Sogneindsamling den 13. marts fra 10 til 13.

v/ Jonna Uttrup

Konfirmanderne er spurgt, de melder tilbage
om en uge.
Sigurd Barret møde, der er indtil nu solgt
740 billetter (der kan være 1000).

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

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

Tove Hyldgaard og Tony Landy giver
koncert tirsdag den 6. december 2011 kl.
19.30, hvorfor menighedsrådsmødet flyttes
til mandag den 5. december 2011.
Møde i aktivitetsudvalget den 16. marts
2011 kl. 19.00
Bladet udkommer i næste uge
Hjemmesiden opdateres pt. med
arrangementer og gudstjenestekalender.
Fraværende
Præstekonteret er blevet godt.

Månedens emner:
1. Godkendelse af regnskab 2010 v. Gunnar
Østergaard
2. Drøftelse af hvilket arkitektfirma der skal
vælges til undersøgelse af kirken indvendig,
med henblik på istandsættelse og
restaurering.

3. Eventuelt

Referat godkendt af:

Regnskabet gennemgået og godkendt
Bente Skole har kontaktet andre
menighedsrådsformænd vedr.
arkitektfirmaer og har fået anbefalet flere
forskellige. Arkitektfirmaet Bech-Jessen og
Wilhelmsen fra Århus vælges.
Intet.

