Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 6

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 4/5 2010 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Anne Grethe Balsby
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt uden anmærkninger

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Budgetmøde i Fjerritslev: Færre
skatteindtægter. Der skal for eftertiden
betales moms af koncerter. Én gang pr. år
skal der laves målsætninger for kirkens
arbejde. Ny overenskomst er dyrere end
først antaget.
Pga. mange renoveringsarbejder i provstiet
er det uvist, hvornår renoveringsarbejdet i
Gjøl Kirke kan påbegyndes.
Møde i Øland sognegård 20. maj 2010 vedr.
ansættelse af personalekonsulent og/eller
regnskabsfører. Bente Skole samt en mere
deltager.
Syn af bygninger onsdag 19. maj 2010 kl.
16.00 til 18.00 med start i præstegården.
Godt i gang med etablering af
urnegravsteder.
Kursus i økonomistyring vedr.
kirkegårdsdrift.
De gamle skolemøbler er sendt til Polen.
Anlægskursus på Vodskov kirkegård, godt
kursus.
Talt med stiftet flere gange vedr. de nye
overenskomster. Forventer at være færdig
med at udforme ansættelseskontrakter inden
næste møde.
Det var en god konfirmation.
OBS: fridag om mandagen i stedet for
fredag

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Jette Torp koncert den 11.maj 2010. Der er
til dato solgt 70 billetter
Dato for næste aktivitetsudvalgsmøde
26. maj 2010 kl. 19.00.
Konfirmationsbilledet kommer desværre
ikke i næste nummer, idet der har været
deadline, inden billedet blev taget.
Konfirmationsbilledet kommer i det blad,
der udkommer i august.
Har lagt alle arrangementer og gudstjenester
ind på Jammerbugt kommunes
kulturhjemmeside. Har opdateret de
forskellige hjemmesider.
Konfirmationsbilledet kan snart ses på Gjøl
Kirkes hjemmeside.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser

Månedens emner:
1. præstegårdsudvalget ønsker bevilget en
ny tørretumbler til præstegården.
Tørretumbleren bevilges.
2. Drøftelse af tilbud af kalkning af kirkens
bygninger.
Tilbud fra Peter Bjørnskov accepteres.
3. Overenskomster udsættes til næste møde
med forventning om vedtagelse.
Forventet vedtagelse ved næste møde.
Gunnar Østergaard siger: Tak for
4. Eventuelt.
opmærksomheden til guldbryllup.
Forespørgsel fra GBE om de kan låne
kaffemaskiner til torvemarkedet. Det
foreslåes, at kaffen kan laves i sognegården.

Godkendelse af referat

