Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 7

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 7/6 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Kay Werner
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Rikke opfordrer til, at den, der har valgt
salme/sang, fortæller om den, umiddelbart
efter salmen/sangen er sunget.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Gunnar Østergaard sygemeldt 2 måneder,
John Stark fra Øland er blevet spurgt om
han kan være afløser. Der skal være samtale
med ham på lørdag, Bente Skole, Eva
Werner Hald og Anne Grethe Balsby
deltager.
5 % puljen er blevet søgt til betaling af ny
teleslynge i sognegården.
Studietur.
Sommerblomster er blevet plantet.
Halvdelen af stien ind til kapellet er belagt
med chaussésten.
Der er kun bestik, fade osv til 60 personer i
sognegården. Der foreslåes, at ved
arrangementer på over 60 personer lejes
service osv. Ønskes der dug på bordet,
foreslås at de lejes.
Ved arrangementer på mere end 60 personer
skal der være to til servering. Enten skal
man selv finde en, eller kirkens personale
finder en ekstra.
Ovenstående indføres i sognegårdens
regulativ.
Ingen meddelelser
Har købt en PC.
Vedr. Internet: Taler med Gunnar
Østergaard, når han er tilbage.
Postkasserne skal flyttes ud til skel jf. den
nye postlov.
Friluftgudstjeneste 2. pinsedag,
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menighedsrådet opfordres til at komme
tidligt og hjælpe med at bære stole osv.
Vedr. højtaleranlæg: Kay Werner finder ud
af, hvor vi kan låne dette.
Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Vil gerne have plakater, når der er
arrangementer.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Deadline 30. Juni.

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Ingen meddelelser.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser.

Månedens emner:
1.) Vedkommende der vælger sang fortæller Salmen: Den blå anemone handler om Kaj
lidt om dens oprindelse.
Munk, han blev myrdet af den tyske
besættelsesmagt i 1944.
Kaj Munk blev forældreløs allerede som 4
årig, hvor han blev adopteret af fjerne
slægtninge.
2.) Bevilling af køb af ny opvaskemaskine Køb af ny opvaskemaskine bevilliges, Lone
til Præstegården.
Krogsgaard sørger selv for indkøb.
3.) KFUM spejderne søger om beløb til
Sch.Hans arrangement 2011 ved
Der bevilliges kr. 2.500,- til arrangementet.
spejderhytten.
4.) Gennemgang af priser på maling af
Maling af stern og underbeklædning på Gjøl
vinduer og udhæng ved Sognegård og
præstegård: Kr. 17.850 + moms
udhæng ved Præstegård og eventuelt
evt. leje af lift kr. 5.000 + moms.
udførelse af dette.
Maling af vinduer på Gjøl sognegård,
dørtrin slibes og gives olie: Kr. 14.700 +
moms.
Maling af stern og underbeklædning på Gjøl
sognegård: Kr. 14.950 + moms.
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Det besluttes at få udført malerarbejde på
sognegården.
Maling af præstegården: I tilfælde af at
rendejernene skal udskiftes, skal
stærnbrættet under rendejernene males. Vi
venter vi til september-mødet med at
beslutte, om resten skal males.
5.) Gennemgang af tilbud på tagrender ved Der er modtaget 2 tilbud på udskiftning af
Præstegården og udførelse af dette.
tagrender på præstegården.
Det besluttes at indhente nye tilbud på
render og rendejern UDEN nedløbsrør.
Tilbudet skal leveres til Anne Grethe Balsby
senest tirsdag efter pinse.
6.) Gennemgang af referat fra Provstesyn og Referatet fra provstesynet gennemgået, og
drøftelse af budget og mål for 2012.
der er drøftet, hvad der skal på budgettet
2012.
Præstegård: Energirapportens punkt 1, 2 og
3 sættes på budgettet (isolering af skunke,
isolering af varmerør i kælder og isolering
under gulve i præstegården). Der skal tages
kontakt til fagkyndige personer, der kan
vurdere, hvordan der kan isoleres bedst
under gulvene.
Forslag til budget: Ny plæneklipper, da den
vi har er mange år gammel. En ny vil koste
ca. Kr. 60.000, men det forventes, at vi kan
få en del for den gamle, idet den er meget
velholdt.
7.) Eventuelt.

Intet.

Godkendelse af referat:
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