Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 8

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 4/9 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Jonna Uttrup
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

Orientering fra National museet.
Orientering vedr. budgetmøde.
Indsættelse af ny Provst i Budolfi Kirke
fredag den 28/9 2012 kl. 10.15.
Besøg af arbejdstilsynet: Der blev givet en
“Grøn smiley”, hvilket er et signal om, at
virksomheden har et godt arbejdsmiljø.
Der har været eftersyn på orglet, lampen er
blevet rettet til.
Orientering vedr.: Elektronisk indberetning
af legataftaler, Pia Bejlegaard er tilmeldt
kursus vedr. dette.
Der skal aftales tid til MUS-samtaler med
personalet.
God aften med salmisten Lars Busk
Sørensen.
Høstgudstjeneste den 23/9 2012. Vi pynter
kirken kl. 10.00.
Syng Dansk Dag for børnehaven den 25/10
2012 kl. 10.00 i kirken. Bedsteforældre er
velkomne.
Ingen meddelelser

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Ingen meddelelser

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser
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Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Ingen meddelelser

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Valgudvalg
v/Anne Grethe Balsby

Vedr. syn af præstegården: Der skal kun
være syn hvert 2. år., og hvert 4. år er der
Provstesyn.
Skabslåger på pigeværelset skal males, og
der skal udskiftes en bordplade.
Isolering af nordgavlen på præstegården:
dette er desværre ikke blevet gjort endnu.
Der skal nu tages tilbud hjem fra et andet
firma.
Der er sat store annoncer i Abyposten.
Der er fremstillet plakater med information
vedr. orienteringsmødet den 6/9 2012.

Månedens emner:
1.) Drøftelser af henvendelse fra beboere
ved det Brunske Kapel om belægning på
vej.

Vejen er blevet rettet op, og der bliver lagt
skærver på. Menighedsrådet betaler ¼ del af
beløbet.
Flagstangen flyttes op til græsstykket lige
2.) Forslag om flytning af flagstang ved
foran kirken, støbearbejdet påbegyndes i
kirken.
morgen. Det besluttes endvidere, at der ikke
skal flages ved Sognegården, med mindre
der er et arrangement i sognegården.
Det besluttes, at der bliver fældet flere
3.) Drøftelser af udsigt til Kirken fra
forskellige træer, bland andet i
fjorden.
præstegårdshaven.
Bente Skole orienterer vedr.
4.) Tilrettelæggelse af orienteringsaften og menighedsrådets arbejde i den forløbne
valg.
periode samt fremtidige opgaver. Anne
Grethe Balsby orienterer om
opstillingsreglerne.
5.) Eventuelt.
Godkendelse af referat:
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Ingen ting.

