Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 8

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 7/9 2010 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Gunnar Østergaard
Fraværende: Kay Werner, Eva Werner Hald, Rikke Kjær Christensen
Pga. Rikke Christensens fravær blev Gunnar Østergaard valgt som referent
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Budgetsamråd i Provstiet den 26. august.
Budgetbidragene fra menighedsrådene viser,
at der mangler ca. 10 mio. kr. Der var stor
usikkerhed i mange råds budgetter. Man
skal desværre nok forvente nedskæringer,
også i vores budget. Diskussion omkring
ansættelse af personalekonsulent, en udgift
på ca. kr. 800.000,- til løn og kørsel.
Formanden ønsker menighedsrådets
”nøgleliste” opdateret. Kirkeværge Jonna
Uttrup påtager sig opgaven.
Medarbejderne har endnu ikke fået
ansættelsesbeviser.
Egon holder ferie i uge 37, Dorthe i uge 42.
Pia oplyser, at der er problemer med måger
på kirkens tag.
Intet – pga. fravær

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Minikonfirmander starter op, ligeledes gør
babysalmesang.
Gud og Pasta den 23. september.
Billeder, som børn i billedskolen havde
lavet i forbindelse med undersøgelse af
kalkmalerierne, er færdig med ”rundtur” i
nabosognene, og hænges nu op i
sognegården.
Visionsaften den 29. september for
menighedsrådsmedl. og ansatte ved kirke og
kirkegård.
Fælles-arrangement m. Sigurd Barrett for
børn i Aabybro hallen den 5. april 2010

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

bliver noget dyrere pga. nye momsregler.
Undersøger mulighed for anskaffelse af korn
til høstgudstjenesten.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalgskalender er gennemgået.
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Mangler medlem til redaktionsudvalget.
Formanden opfordres til indlæg i næste
blad.
Notits om ændring af gudstjenester:
1. Søndag i Advent i forhold til tidligere år,
fra kl. 14.00 til i år kl. 10.15 pga. spejderne
vil være fraværende.
2. søndag i Advent gudstjeneste kl. 10.15.
Intet - pga. fravær.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Intet - pga. fravær.
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Arbejder med renovering af præstens
kontor.

Månedens emner:
1. Kvartalsrapport juni ved Gunnar

Godkendt

2. Jan Myggind har forslag om en
Efter afstemning kan forslaget ikke
middelalderdag i 2011 i kirken og udenfor. godkendes.
Beslutning, om vi kan gå ind for det.
3. Evt.
Godkendelse af referat:

