Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 6

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 5/6 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Anne Grethe Balsby
Fraværende: Eva Werner Hald
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt uden bemærkninger.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Kalkmalerierne forventes færdig i
september.

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Ingen meddelelser.

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Orientering vedr. personaleforhold.

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i
præstehaven med dejligt vejr og god musik.
Skal vi fortsætte med at holde
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag? Der er
mange, der skal noget andet den dag.
Forklaringsgudstjeneste søndag den 26.
august kl. 10.15.
Orientering vedr. Kirkegården.
Konservatorer fra Nationalmuseet vil gerne
holde et åbent hus arrangement den 21.
august 2012 klokken 19.00.

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

Ingen meddelelser.
Næste blad udkommer snart, temaet er
menighedsrådsvalg. Der udkommer
ligeledes et blad midt i august, hvor
orienteringsmødet bliver nærmere beskrevet.
Deadline til dette blad er den 25. juni.
Der er modtaget et tilbud fra et andet
trykkeri vedr. trykning af kirkebladet.
Samme prisniveau som det nuværende

trykkeri. Derfor ønskes der ikke at skifte
trykkeri.
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Ikke til stede.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Ingen meddelelser.

Valgudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Anne Grethe Balsby orienterer om møde i
distriktsforeningen, hvor der spørges, om vi
vil have en fælles annonce i avisen vedr.
valget.

Månedens emner:
1. Ansøgning om tilskud til Sct. Hans
Der bevilliges et beløb på 2.000 kroner.
arrangement i 2012 KFUM- Spejderne Gjøl.
2. Gennemgang af budgetoverslag til budget Budgetoverslaget gennemgået og godkendt
2013 og beslutning.
med få bemærkninger.
Stillads i kirken til brug ved restaurering af
3. Eventuelt
kalkmalerierne, skal dette gemmes til evt.
brug, når hele kirken skal restaureres?

Godkendelse af referat:

