Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 6. april 2010

Kl. 19.00

Salme/sang bestemmes denne gang af: Kay Werner
Fraværende: Eva Werner Hald
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Henvendelse fra dagplejen, vil gerne låne
sognegården i 14 dage, hvilket ikke gives
tilladelse til.
Invitation til Bispevielse i Budolfi kirke, 1
person fra menighedsrådet må komme,
Bente Skole tager imod invitationen.
Henvendelse fra aktivitetsudvalget i
Aabybro, de spørger om vi kunne tænke
os mere end ét fælles arrangement om
året. Jonna Uttrup og Bente Skole tager
med til møde i Aabybro.
Provst Farsinsen sender påskehilsen.
Kalkning af kirken og tilhørende bygninger
diskuteret.
Tilmeldt kursus
Materialer til nyt anlæg er ankommet.
Forhandling vedr. ansættelseskontrakt
for kirkesanger i fuld gang.
Ansættelseskontrakter til øvrige ansatte
er i stiftet.
Babysalmesang starter på torsdag med
Christine Hjort Bjerre.
Sofie Gjørup Winkel går på barsel pr. 1.
august, og der skal findes en vikar.
Salmestafet skifter navn til Salmer og
fortællinger, hvilket starter til efteråret.
Sogneindsamling den 7. marts der blev
indsamlet kr. 7.088,-

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

140 biletter til Thyra Frank til salg, 7
biletter tilbage.
24. april sælges biletter til koncert med
Jette Torp pris pr. billet: 120,-.
Der er talt om, hvordan man afslutter
sogneaftener: Der er besluttet, at ved
sognearrangementer arrangeret af

menighedsrådet, afsluttes aftenen med
Fadervor. Ved arrangementer arrangeret
af menighedsrådet i samarbejde med GBE
og husmoderkredsen, afsluttes ikke med
Fadervor.
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Birgitte Myrup ønsker at træde ud, der
skal findes minimum ét nyt medlem.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Fraværende

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser

Månedens emner:
1. Drøftelse af multi medie skat.

Det er besluttet, at Pia Bejlegaard skal
have et personligt tillæg svarende til
multimedieskatten.

2. Forsat drøftelser af overenskomster.

Fortsættes ved næste møde

3. kvartals rapport ved Gunnar
Østergaard.

Kvartalsrapporten gennemgået og
godkendt
Renovering af kirken diskuteret, og der
ønskes penge til dette projekt.
Det er foreslået at holde et møde, hvor vi
gennemgår vores visioner og laver en
målsætning for kirken. Rikke Christensen
og Lone Krogsgaard laver et oplæg til
mødet.

4. Drøftelse af budget 2011.
5. Eventuelt.

Godkendelse af referat:

