Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 1

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 7/12 2010 kl. 19.00.
Salme/sang bestemmes denne gang af: Jonna Uttrup
Fraværende: Kay Werner, Gunnar Østergaard.
Rikke Kjær Christensen deltog kun i punkt 2 vedr. hjertestarter, dette punkt blev flyttet til
starten af mødet. Rikke var derefter fraværende.
Dagsorden godkendt. Der anmodes om
Godkendelse af dagsorden:
tillægsdagsorden som pkt. 4 og ”Eventuelt”
flyttes til pkt. 5.
Meddelelser:
Formanden v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Lykønskning og barselsgave til Eva Hald.
GGB ansøger om julekurv á kr. 400,-,
ansøgning bevilges.
For eftertiden hejser vi også flaget ved
sognegården ifm. bryllupper og begravelser.
Orientering om legataftale.
Kirsten Trampedach v/ Nationalmuseet har
oplyst, at vi først kan påbegynde
restaurering af kalkmalerier i 2012.
Vi har fået afslag på ansøgning ved
Carlsberg Fonden.
Augustinus Fonden imødekommer vores
ansøgning og bevilliger os kr. 500.000,-.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond bevilliger kr. 440.000,-.
Brev fra Gjøl Private Kraftvarmeværk
omkring afkøling af fjernvarmevand.
Værket er berettiget til at opkræve betaling
for ekstraomkostninger, hvis den rette
afkøling eller returtemperatur ikke opnås.
En person fra værket kommer og orienterer
Pia om korrekt fyring.
Ingen meddelelser
God afslutning med mini-konfirmanderne.
Der besluttes, at fremover ligger
gudstjenesten 1. Søndag i Advent kl. 14 og
ikke kl. 10.15, som i år.
Biersted Menighedsråd ønsker ikke, at vi
lægger organist-stillingen sammen.

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Der besluttes at give billetter til børnekoret
til arrangementet ”Sigurd fortæller
Bibelhistorier”.
Jonna har udarbejdet liste over personer med
nøgler til kirkens bygninger.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Bente opfordrer til, at vi kommer med
sange, indslag o.lign. til nytårskuren. Denne
flyttes fra den 21/1 2011 til den 14/1 2011.
Eva står for at udarbejde invitationer til
nytårskuren.
Fejl i kirkeblad: Arrangementet ”Sigurd
fortæller Bibelhistorier” er den 5. april i
Aabybro Hallen kl. 16 og på Fjerritslev
Skole kl. 19.30.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Ingen meddelelser

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser

Månedens emner:
1. Renovering af kontoret i præstegården
v/ Anne Grethe Balsby

2. Angående førstehjælpskursus og
hjertestarter
v/ Rikke Kjær Christensen

3. Drøftelse af ansættelsesbeviser.
4. Tillægsdagsorden:
Ansøgning fra spejderne.

Den nye dør til kontoret er sat i. Møblerne
kommer først i uge 3, så vi venter lidt med
maleren, så kontoret ikke skal ryddes endnu.
Gulvtæppet er fuld-limet, det skal tages af,
inden maleren går i gang.
Kinnarps skal flytte den gamle brandboks
inden malerarbejdet påbegyndes. Den nye
brandboks vil midlertidigt stå i gangen.
Tilbud fra SK Care på hjertestarter. Batteri
holder 4-5 år. Hvert 2. år vil vi modtage
brev ang. udskiftning af pads.
Førstehjælpskursus for 12-15 deltagere.
Udgiften beløber sig til ca. 25.000 ekskl.
moms. Rikke sørger for at bestille
hjertestarter, skab samt førstehjælpskursus.
Orientering om ansættelsesbeviser.
Spejderne har ansøgt om kr. 2.266,35. Beløb
bevilges.

5. Evt.

Godkendelse af referat

Fremover skal man kvittere ved udlevering
af nøgle til en af kirkens bygninger.
Der er indkaldt til møde den. 5. januar 2011
vedr. personaleadministration i Jammerbugt
Provsti. Pia og evt. Kay deltager.

