Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 1

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 5/12 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Rikke Kjær Christensen
Fraværende: Pia Bejlegaard, Jonna Uttrup
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

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

En ekstra personalekonsulent er ansat på
deltid, hun er oprindelig uddannet lærer,
men har de seneste år arbejdet som
konsulent i Kristelig Arbejdsgiverforening.
Boldklubben har fået en kurv til 400 kr. til
deres andespil.
Der er blæst en del blyplader af tårnet under
den seneste storm. Taget er forsikret, så det
er kun selvrisikoen, der skal betales.
Derudover bliver taget tætnet ekstra.
Grandækningen er blevet foretaget igen, idet
granerne blæste af ved den seneste kraftige
storm.
Vi står stadig i kø til restaurering af
kalkmalerier, med forventet start i maj 2012.
Der har de sidste mange år ikke været ringet
sol op og ned på søndage, idet der førhen
har været manuel ringning. Eftersom der nu
er automatisk ringning, vil dette blive
indført.
Ikke til stede
Onsdag den 18. januar kl. 19.00 kommer
personalekonsulenten til møde her i
sognegården.
De ni læsninger og afslutning med
minikonfirmander.
Præstens telefonsvarer er gået i stykker, ny
er indkøbt.
Den nye brandboks er gået i baglås,
låsesmed er blevet tilkaldt, og der arbejdes
på at få det åbnet. Der er stadig garanti på
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skabet.
Lone tager kontakt til Jacob Bejlegaard
vedr. telefon og internet.
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ikke til stede

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Forårskoncert søndag den 13. maj 2012 evt.
Saltum kirkekor.
Arrangement til oktober mangler.
Den 22. maj 2012 sogneudflugt til Gug
kirke og Gartneriet Søndervang.
Koncert den 6. december: 71 biletter er
solgt.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Der udkommer kirkeblad en af de nærmeste
dage.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Hjemmesiden opdateret med de nyeste
arrangementer og gudstjenester.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser
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Månedens emner:
1. Underskrivning af Revisions protokollat
2011
2. Drøftelse af en forespørgsel om
afholdelse af konfirmationsfest i
Sognegården, med mad udefra

3. Tages bestemmelse om isolering af
skunken i præstegården
4. Økonomi

5. Eventuelt

Protokollat godkendt og underskrevet.
Forespørgslen drøftet, og der er besluttet at
give afslag. Der henvises til regulativ for
sognegården, hvori det er beskrevet, at det
højst må være et arrangement af 3 timers
varighed.
Skunken og loftet i præstegården isoleres.
Der besluttes at indkøbe:
Mobiltelefon til Lone Krogsgaard
Havetraktor
PC til regnskabsførerkontor
Opsætning af projektor i loftet i
sognegården.
Nytårskur fredag den 20. januar 2012.
Det skal overvejes, hvordan vi får gjort PR
for menighedsrådet og valget i efteråret
2012.
Kirkegården skal måles op med henblik på
beregning af moms.

Godkendelse af referat:
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