Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 9

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 2/10 2012 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Rikke Kjær Christensen
Fraværende: Jonna Uttrup, Kay Werner
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup
Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Dagsorden godkendt
Konservatorer fra Nationalmuseet er færdige
med at restaurere kalkmalerierne, der kommer
en rapport vedr. disse i den nærmeste fremtid.
Stilladset er taget ned, og dette er blevet solgt.
Indbydelse til efterårsmøde på Hotel Sanden
Bjerregaard.
Opvaskemaskinen i sognegården er blevet
repareret.
Der fældes træer, hvilket er godt, idet de er
rådne inden i. Derudover bliver en del træer
stammet op.
Der er grandækningskursus mandag i uge 43.
Fraværende
Høstgudstjeneste.
Gud og Pita.
Rytmisk musik - Gudstjeneste på søndag.
Kyndelsmisse - den første søndag i februar.
De Danske Kirkedage i Aalborg afholdes i
Kristi Himmelfartsferien, evt. kan der laves
en fællestur derud.
Fraværende

Orientering vedr. arrangementer.
Deadline i dag. Bladet udkommer i november.
Ved sidste kirkebladsudvalgsmøde talte vi om
et relikvie i Gjøl Kirkes alter. Relikviet står
nu på nationalmuseet. Der opfordres til, at
menighedsrådet kontakter nationalmuseet for
at få nærmere oplysninger vedr. dette. Bente
Skole tager kontakt til Nationalmuseet.
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Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby
Valgudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Månedens emner:
1. Gennemgang og underskrivelse af
regnskab 2011
2. Ansøgning om bidrag på 1000 kr. til
kirkedage i Aalborg Stift 2013.
3. Endeligt budget for 2013
v. /John Stark
4. Fordeling af høstoffer

5. Eventuelt

Ingen meddelelser
Fraværende
Isolering af præstegårdens nordre gavl. Der er
kommet et tilbud fra Dansk Totalisolering,
gavlen bliver isoleret i løbet af oktober
måned.
Der er kun modtaget én liste ved
indleveringsfristens udløb, dermed er der
aftalevalg.

Regnskab gennemgået og underskrevet.
Ansøgning imødekommes, og der gives 1.000
kr. til Kirkedage i Aalborg Stift 2013.
Budget gennemgået og godkendt.
Der er indkommet: 4.020 kr., pengene
fordeles ligeligt mellem disse organisationer:
Jammerbugt provsti projekt ”Omsorg for din
nabo”
Møltrup Optagelseshjem
Jydsk Børneforsorg/fredehjem
Kirkens Korshær i Aalborg
KFUKs Sociale Arbejde
Anne Grethe Balsby orienterer om projekt
”Omsorg for din nabo”
Pia Bejlegaard efterlyser synsrapport fra
foråret.

Godkendelse af referat:
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