Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 9

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 4/10 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Bente Skole

Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendt

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Side 1 af 3

Ros for kirkegården modtaget.
Orientering om ny konsulent, Lars
Damsgaard. Konsulenten er uddannet
erhvervsjurist. Kay Werner undersøger
muligheden for, om konsulenten kan
gennemgå ansættelseskontrakter i starten af
det nye år.
Ingen meddelelser
Ingen meddelelser
Sognegården har arvet en syv-armet
lysestage af Maren Christiansen.
Ny kollektbog indkøbt.
1. søndag i advent: Tidspunkt for
gudstjenesten flyttes tilbage til kl. 14.00.
Kyndelmissegudstjeneste den 5. februar kl.
19.00.
De ni læsninger afholdes ikke i år. Der
kommer ikke ret mange i kirken ud over
koret og dem, der skal læse.
Regnskab for fælles arrangementet med
Sigurd Barret foreligger: overskud på ca. Kr.
13.000,- sendes til Red Barnet og kr. 6.000,til Danmarks Søndagsskoler.
Lone har talt med præster fra de
nærliggende sogne om salme-stafet, det
foreslås, at salmedigterne kommer og
fortæller om de salmer, der synges.
Arrangementet forventes afholdt over 4
gange efterår 2012. Salmestafetten vil gøre
det ud for en sogneaften.

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
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Ingen meddelelser

Næste møde mandag den 24. oktober 2011
klokken 19.00
Deadline 25. oktober.
Ingen meddelelser
Ingen meddelelser
Maleren kontaktes med henblik på maling af
udhæng.
Isolering af skunken bestilles.
Der hjemsøges tilbud på isolering af
gulv/rør under gulvet.

Månedens emner:
1. Godkendelse af revisionsprotokollat af
årsregnskabet for 2010
2. Gennemgang af budget 2012, hvor
yderligere en reduktion af driftsudgifter er
påkrævet
3. Fordeling af høstoffer

4. Evt.

Godkendelse af referat:
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Revisionsprotokollat for 2010 genemgået og
godkendt.
Budgettet gennemgået og godkendt.
Der blev indsamlet kr. 4.183,-. Beløbet
fordeles lige mellem:
Jysk børneforsorg/Fredhjem
Møltrup optagelseshjem
Projekt ”Omsorg for din nabo”
KFUK’s sociale arbejde
Kirkens Korshær i Aalborg
Anne Grethe Balsby: Der mangler en
nodebog til salmebogen i sognegården.
Anne Grethe bestiller en ny.
Møde i provsti-kommiteen: Projekt
“Omsorg for din nabo” løber et år mere.
Stift-projekt: ”Guds ord i børnehøjde”.

