Dagsorden
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 1

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 4/12 2012 Kl 19.00.
Salme/sang bestemmes denne gang af: Pia Bejlegaard
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt
1, de resterende punkter flyttes ned.
Henvendelse fra GGB, der er uddelt en kurv
til julespil.
Orientering fra Provsten vedr. Kirkegårdsvedtægten.
Flexslange til løvsuger er gået i stykker.
Grandækning osv. er færdig.
Overlevering mellem Kay Werner og Niels
Eske Nyhus.
“Kaffemøde” med personalet på fredag.
Familiegudstjeneste på søndag med
læsninger og medvirken af
minikonfirmander.
Gudstjenester og juleafslutninger med
dagpleje, skole og børnehave.
Ønsker kursus for kirkeværger.

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

Kirkens hjemmeside

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Orientering om fremtidige arrangementer.
Næste møde afholdes den 31. januar 2013
kl. 20.00.
Til næste kirkeblad skal det nye
menighedsråd skrive lidt om sig selv (ca.
130 til 150 ord). Der er deadline den 4.
januar 2013, indslag sendes til Rikke kjær
Christensen.
Menighedsrådet opfordres til at orientere sig
på hjemmesiden og komme med input, hvis
der er fejl eller mangler.
Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser.

Månedens emner:
1.) Vedligeholdelsesarbejde af bygninger
og inventar

Gjøl kirkekasse: Ansøgning om at
reservere frie midler til renovering af
badeværelse i præstegården.

2.) Gennemgang af underskriftsberettigede
personer vedr. att. regningsbilag.

Listen gennemgået og revideret.

3.) Gennemgang af gaveregulativ.

Gaveregulativet gennemgået og revideret.

4.) Ansøgning fra spejderne om tilskud for
2012.

Der bevilliges 3914 kr. til brug til lederuddannelse og til forkyndelsesmateriale.

5.) Gennemgang af vedtægter,
Forretningsorden for menighedsråd, for
kirkeværge, for kontaktperson, for
kasserer.

Vedtægter samt forretningsorden
gennemgået og underskrevet.

6.) Eventuelt.

Godkendelse af referat:

Nytårskuren afholdes den 18. januar 2013.
Toastmaster til nytårskuren: Kay Werner.
Alle opfordres til at komme med sange
eller historier, dette aftales med
toastmaster.

