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Blad nr. 9

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 5/10 2010 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Anne Grethe Balsby
Fraværende: Jonna Uttrup
Godkendelse af dagsorden:

Tillægsdagsorden kommer som 1.
punkt. Punkt 4 flyttes til sidste punkt.

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Fonds-udvalgs møde: Niels Eske
Nyhuus, Kay Werner, Eva Werner Hald
og Jonna Uttrup deltog. Niels Eske
Nyhus vil gerne være behjælpelig med
at skrive ansøgninger til diverse fonde.
Når kalkmalerierne skal restaureres, er
der 3 til 6 månders ventetid, fra
beskeden bliver givet, til nationalmuseet
kan påbegynde arbejdet.
Invitation til fest i Genbrugsbutikken.
Undersøgt hygiejnekursus til Dorthe, 3
dages kursus påbegyndes til foråret.
Oprydning i matrialegården, rester brugt
til stor bålplads i præstegårdshaven.
Grandækningskursus 25. oktober.
Forespørgsel fra personalet: Hvordan er
personalet stillet ved en evt. vielse af
homoseksuelle, punktet medtages på
næste menighedsrådsmøde.
Pia indkaldt til møde om fastsættelse af
fælles takster på kirkegården, med
henblik på at kunne
omkostningsbestemme det arbejde der
bliver udført på kirkegården.

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Afventer til pkt. 6

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Ingen meddelelser

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Fraværende

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser
Kortere produktionstid og kortere
leveringsperiode fra næste udgivelse.
Næste blad strækker sig over en
længere periode, idet forårsbladet først
udkommer til marts næste år.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Ingen meddelelser

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Der skal fastsættes mødedato for
planlægning af renovering af
præstekontoret.

Månedens emner:
1. Kvartals rapport v/ Gunnar. Rapport
kommer ud til weekend.
2. Drøftelser om anskaffelse af
hjertestarter.
3. Godkendelse af revisionsprotokollat
af årsregnskabet for 2009.

4. Fordeling af høstoffer.

Kvartalsrapport godkendt.
Udsættes til næste møde.
Rikke Kjær Christensen påpeger, at
relevante bilag skal være tilgængelige
for menighedsrådsmedlemmer senest 5
hverdage før menighedsrådsmødet.
Gennemlæst og godkendt på mødet.
Høstgaven kan næste år lægges i en
stor kurv på alteret eller lægges i
kirkebøsserne.
4.200 kroner, indsamlet i år, skal
fordeles ligeligt mellem:
Kirkens Korshær Aalborg
Møltrup optagelseshjem
Jysk børneforsorg/Fredehjem
KFUK’s sociale arbejde
Provstiprojekt: ”Omsorg for din nabo”

5. Finde besparelse på budget 2011 på
ca. 3½ %, hvilket svarer til kr. 91.000.
6. Drøftelser af lokale lønforhandlinger
og ansættelsesbeviser v/ Kay.

Besparelser fundet, ingen
bemærkninger. Budgettet vedtaget.
De færdige ansættelsesbeviser
gennemgået og godkendt.

7. Eventuelt.

Ingen emner.
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Blad nr. 9a

1. Beslutning om henvendelse til
Der besluttes at rette henvendelse til
Biersted menighedsråd, om vi skal have Biersted, om de er interesserede i
fælles organist samt musikpædagog.
forslaget. Lone sørger for at rette
henvendelse.

Godkendelse af referat:

