Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 10

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 6/11 2012 Kl. 18.30
OBS! Der er mødepligt til dette møde
Salme/sang bestemmes denne gang af: Bente Skole
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Godkendt uden bemærkninger.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Kay Werner

Allerhelgens gudstjeneste i Jetsmark, der får
man en langstilket hvid krysanthemum,
måske skulle vi også gøre det?
Orientering fra mødet i distiktsforeningen i
Sanden Bjerregård.
Orientering vedr. kalkmalerier.
Undersøgelse vedr. relikviet fra Gjøl Kirke:
Det er desværre ikke muligt at få relikviet
tilbage, men det kan ved forudgående aftale
beses på nationalmuseet. Det er oplyst, at
æsken er kommet i nationalmuseets
varetægt i år 1827.
Forsøg på indbrud i maskinhuset, der er
ødelagt for ca. 10.000 kr. Indbrudsforsøget
er meldt til politiet og forsikringsselskabet.
Dansk kirkeklokke teknik har lavet eftersyn
på klokkerne.
Brandchef fra Jammerbugt kommune har
foretaget syn af sognegården og kirken. Alt
er i orden.
Graverforeningen ønsker at låne
sognegården den 28. februar 2013 til deres
årlige møde.
Træfældning i præstegårdshaven, nogle af
træerne var rådne og trængte til at blive
fældet. Lone og Torben vil gerne købe træet.
Der er blevet grandækket på ca. halvdelen af
kirkegården.
MUS samtaler er afholdt.

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

God BUSK gudstjeneste.
Sleep-over den 16. november med
konfirmander.
Salmestafet: der har været gode
tilbagemeldinger. Vi ønsker et fortsat
samarbejde med de andre sogne. Det er
oplagt, at der skal synges.
Ingen meddelelser.

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

Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald

Orientering om kommende arrangementer.
Nyt blad er på vej, næste blad udkommer
midt i februar. Prisen på Kirkebladet stiger i
2013. Trykkeriet tilbyder et møde vedr.
layout.
Billeder af de nye menighedsrådsmedlemmer samt deres adresser skal sendes
til Eva Werner Hald.

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Gavlen på præstegården er blevet isoleret.
Bordpladen på børneværelset er blevet lavet.
Der blevet indleveret én kandidatliste, alle
på listen blev godkendt. Dermed er der
fredsvalg.

Valgudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Månedens emner:

1.) Mission Afrika Genbrug-Kirkens
korshær Aabybro søger om beløb til
annonceudgift.

Det bevilliges at give et beløb på 2.000 kr.

2.) Kvartalsrapport ved John.
Gennemgået og godkendt.
3.) Invitation til Genbrugsbutikkens årsfest Fredag den 9/11 2012. Bente og Verner
for 2 personer.
Skole deltager.
Husk at få valgt en person til provsti4.) Eventuelt.
komiteen.
Dorthe har haft 10 års jubilæum.
Godkendelse af referat

