Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 6

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 3/5 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Anne Grethe Balsby
Fraværende:
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

Budgetsamråd, ikke lovende – der er kun
0,4 % i lønstigning foreløbig.
Personalekonsulent: der arbejdes på at få
Brønderslev med i ordningen. Der er ansat
en konsulent, muligvis kan konsulenten
bruges allerede fra i år.
Restaurering af kirken kan tidligst bevilliges
år 2013.
Provstesyn: Referat fra sekretær ikke
modtaget endnu.
Lydanlæg i kirken kan ikke opgraderes, idet
det er meget forældet; frekvensen kan dog
ændres. Der kan ikke skaffes reservedele til
anlægget. Lydanlæg i sognegård bør skiftet
ud, idet det heller ikke er tidssvarende.
Der lægges chaussésten på gangarealet ind
til kapellet.
Ingen meddelelser
Konfirmation, det gik godt.
Gud og Pita onsdag den 4. maj kl. 17.30
Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Koncert den 10. maj med Hanbokoret.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Der bliver lagt noget på hjemmesiden vedr.
hjertestarter.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Kontoret er blevet flot.

Månedens emner:
1. Vedkommende der vælger sang, fortæller
lidt om hvorfor netop det er den sang der er
valgt
2. Vedtagelse af køb af en bærbar PC til
Lone Krogsgård.
3. Vedtagelse af installering af trådløst
netværk i Sognegården.

4. Undersøgelser af til hvilken pris vi kan få
vinduerne i Sognegården malet udvendig få
udhænget malet, få vinduerne inde i Kirken
malet samt udhænget ved Præstegården.
5. Udskiftning af lydanlæg i sognegården
6. Bevilling af nyt skrivebord og kontorstol
til regnskabsførerkontoret.
7. Eventuelt

Godkendelse af referat:

Påskeblomst: Var betegnet som ukrudt på
Grundtvigs tid, mindede Grundtvig om
Jesus liv, død og genopstandelse.
PC’en bevilliges og Lone Krogsgaard køber
den selv .
Der skal installeres trådløst netværk i
sognegården. Lone Krogsgaard indkøber
trådløs router. Lone Krogsgaard undersøger,
hvilken telefon- og internetforbindelse der
er, og om der er mulighed for at få en
firmaordning.
Vinduerne i kirken skal vente, indtil kirken
skal restaureres.
Anne Grethe Balsby indhenter tilbud inden
næste møde.
Lydanlægget bestilles ved Sicom, tilbud er
indhentet.
Der besluttes at købe nyt skrivebord og
kontorstol til regnskabsførerens kontor.
Kirketur den 8. juni, tilmelding senest 1.
juni.
God påskemiddag Skærtorsdag.
Eva: Tak for lån af sognegården til Lucias
barnedåb.
Tilmelding til grillaften hos Esther og Helge
senest den 10. juni.

