Dagsorden
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 5

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 1. maj 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Pia Bejlegaard
Fraværende: Kay Werner
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:

Formanden
v/ Bente Skole
Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup
Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Godkendt uden bemærkninger

Distriktsforeningen indbyder til provstikirketur til Tranum og Brovst kirke onsdag
den 6. juni kl. 19.00.
Sognegården er blevet kalket, og der bliver
malet rundt omkring.
Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst.
Hjertestarter til reparation i USA, der er en
lånemaskine på sognegården.
Ikke til stede.
Fra 2015 flyttes konfirmationen til Store
Bededag.
Ingen meddelelser.
Forårskoncert den 13. maj i Kirken med
Saltum kirkekor under ledelse af Lisbeth
Nymark. Gertrud Bjerg akkompagnere på
harmonika.
Sogneudflugt den 22. maj kl. 17.30 fra
sognegården, kørsel i egne biler.
Menighedsrådsmøder til næste kirkeblad:
Tirsdag den 14. august og derefter den
første tirsdag i måneden.
Ingen meddelelser
Ikke til stede
Gert Andersen har skaffet tilbud på
isolering af den nordre gavl på
præstegården. Tilbuddet skal gennemgåes
med Gert Andersen
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Valgudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Valgmateriale er hjemkommet. Materialet
skal fordeles i Brugsen, Boldklubben,
Havne Cafeen osv. Næste sending kommer
midt i juli.

Månedens emner:
1. Kvartalsrapport v. John Stark
2. Drøftelser af budget 2013

3. Dato aftales for syn af Kirkens bygninger
4. Lone Krogsgaard orienterer om
holdninger vedrørende de nye forslag til
vielse i kirken.

Kvartalsrapporten gennemgået og
underskrevet.
Diverse projekter drøftes. Budgetudvalget
(Eva Hald, Lone Krogsgaard, Bente Skole
og John Stark) holder møde om dette og
laver et budgetoverslag til næste
menighedsrådsmøde.
Onsdag den 16. maj 2012 kl. 15.30.
Lone Krogsgaard vil gerne foretage vielser
af homoseksuelle. I menighedsrådet og
blandt personalet, er der holdninger både for
og imod kirkelige vielser af homoseksuelle.

5. Lone Krogsgaard orienterer om ikke
medlemmer af folkekirken kan få en
Lone Krogsgaard orienterer om, at hun tager
kirkelig begravelse eller bisættelse, eller
stilling i hvert enkelt tilfælde.
hvis en person ikke er døbt, men har betalt
kirkeskat, kan vedkommende så få en
kirkelig begravelse, hvis det ønskes.
6. Ansøgning fra organist Kristian Echwald
til betaling af kursusafgift til PO kursus
Ansøgningen bevilliges.
samt andre små udgifter.
7. Eventuelt

Ingenting

Godkendelse af referat:
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