Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 2

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 8/1 2013 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Lone Krogsgaard
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Godkendt med tilføjelse af punkt 6. evt.
flyttes til punkt 7.
Husk kursus for nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer på Sanden
Bjerggård den 26. januar kl. 9.30.

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Ingen meddelelser.

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Deltager i kaffemøder, hvor den nye
kirkegårdsvedtægt blev drøftet.
Babysalmesang starter op igen i februar.
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsferien. Der er åbningsgudstjeneste den 9.
maj kl. 15.30 i Gigantium. Fælles buskørsel
arrangeres med Biersted. Programmet kan
ses på www.danskekirkedage.dk.
Brev fra stiftudvalget for Diakoni i Aalborg
stift. Der opfordres til, at man tænker
Diakoni ind i Gudstjenesten den 1. søndag i
februar, denne dag har vi
kyndelmissegudstjeneste her i Gjøl Kirke.

Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup
Diverse udvalg:

Ingen meddelelser

Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Ingen meddelelser

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser

Kirkens hjemmeside

Mangler en del opdateringer, Rikke Kjær
Christensen tager kontakt til Eva Werner
Hald.
Nordjyske har desværre ikke tid til at

Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

indtaste gudstjenesteliste osv. dette betyder,
at vi selv skal indtaste disse oplysninger
både i Nordjyske Stiftstidende og
Aabybroposten. Eva Werner Hald spørges,
om hun har tid til at gøre dette.
Kirkegårdsvedtægter udarbejdes af Pia
Bejlegaard og Kay Werner. Vedtægterne
medtages på næste møde.
Ingen meddelelser.

Månedens emner:
1.) Underskrift af Menighedsråd af
ansøgning af statstilskud vedrørende
Kalkmalerier.

Ansøgning om statstilskud er underskrevet
og bliver sendt til Stiftet.

2.) Gennemgang af indsamlinger i Gjøl
kirke, se bilag.

Listen gennemgået og revideret. Der
nedsættes et nyt udvalg til fordeling af
julehjælp. Udvalget består af Jørn Rytter
og Lone Krogsgaard.

3.) Drøftelser af igangsættelse af
renovering af badeværelse i præstegård, se
bilag.

Præstegårdsudvalget mødes og får igangsat
renoveringen. Formanden indkalder til
møde.

4.) Orientering om økonomien ved nytår
ved John Stark.

Økonomien gennemgået.

5.) Gennemgang af vedtægter for
kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg og
sekretær. Regnskab formand og
næstformand.

Vedtægter gennemgået og godkendt.

6.) Forslag fra organist Kristian Echwald:
Ansøgning om midler til medlemskab af
relevante kor-organisationer samt
oprettelse af voksenkor med
kontingentbetaling.

Et enigt menighedsråd går ind for at
børnekoret skal være medlem af FUK og
menighedsrådet vil gerne betale et
kontingent på 1820,- kr.
Menighedsrådet ønsker, at der fortsat er et

voksenkor på frivillig basis tilhørende Gjøl
Kirke.
Med hensyn til den fremsendte ansøgning
vedrørende godkendelse af vedtægter samt
kontingent er menighedsrådet ikke
indstillet på at imødekomme ansøgningen.
7.) Eventuelt.

Godkendelse af referat:

Nytårskur: Diverse arbejdsopgaver
uddelegeres.

