Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 4

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 3. april 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Kay Werner
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt uden bemærkninger

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Budgetmøde i sidste uge. Kirkeskatten
ligger fast på 0,6 %. Budget for 2013 er
sandsynligvis det samme som 2012, det er
dog kun foreløbige tal.
Orientering om Distriktsforeningens
Forårsmøde den 24/3 2012 i Sanden
Bjerregaard.
APV: Ved orglet er der nogle
varmelegemer, der sidder ubeskyttet, disse
bliver nu flyttet og afskærmet.
Der har været problemer med vores
lydanlæg, dette er nu blevet repareret.
Møde med personalekonsulenten, han
kunne oplyse en del om overenskomsten,
og han er behjælpelig med at udforme et
ansættelsesbevis til organist Kristian
Echwald samt til det øvrige personale.
God Palmesøndag der var ca. 170
personer i kirken.
Rytmisk musikgudstjeneste var også et
godt arrangement med mange
kirkegængere.
Ingen medelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Sogneaften den 19. april kl. 19.30 med
Niels Busk og Ole Lykkegaard
Deadline 30. april, der bliver skrevet om
menighedsrådsvalget. Menighedsråds
medlemmer skal skrive ca. 150 ord om

vores opgaver i menighedsrådet.
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby
Valg udvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen medelelser
Ingen medelelser
Ingen medelelser
Der ønskes samarbejde med Biersted sogn
om plakater, flyers og postkort.
Den 16. april kl. 19.00 afholdes
kirkebladsudvalgsmøde sammen med
valgudvalget.

Månedens emner:
Anne Grethe har talt med Gert Andersen,
1.) Orientering om isolering af gavlen ved der fortæller, at der er mulighed for at
Gjøl Præstegård ved Anne Grethe.
sprøjte rockwool ind i den nordre gavl.
Det besluttes, at der ved offentlige
2.) Drøftelse af ændringer af tilladelser til gudstjenester ikke må fotograferes i kirken.
fotografering i kirken til blandt andet
Der kan fotograferes før og efter
barnedåb.
gudstjenesten.
3.) Tages stilling om deltagelse i ny
Der besluttes, at der fortsat skal være en
funktionsperiode til Menighedsråd med 2.år valgperiode på 4 år.
i stedet for 4. år.
4.) Bevilget køb af nyt køleskab til
Præstegårdens køleskab gik i stykker, og der
Præstegården, det gamle kan ikke repareres. er indkøbt et nyt køleskab.
Lånepapirer gennemlæses af
5.) Underskrift af midlertidig lån til
menighedsrådet og underskrives af Bente
Kalkmalerierne.
Skole og Anne Grethe Balsby
Pia orienterer om priser på kalkning af
6.) Drøftelser af priser på kalkninger og
Kirken, Det Bruunske Kapel og
reparationer af kirkens bygninger ved Pia Sognegården
Så vidt muligt sættes anoncen i avisen så tæt
7.) Drøftelse af priser på annonceringer og på arrangementet som muligt. Annoncerne
ændring af disse.
skal ikke være for store, idet priserne er
steget meget.
8.) Eventuelt.
Godkendelse af referat.

Ingenting.

