Dagsorden
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 4

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 12/3 2013 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Rikke Kjær Christensen
Fraværende:
Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard

Kontaktperson
v/ Niels Eske Nyhus

Rapport fra Nationalmuseet vedr.
kalkmalerier har været sendt rundt i
menighedsrådet. Nationalmuseet anbefaler
en glasdør i korbuen.
Ansøgning om støtte til Tværkulturel
Kristen sommerlejr afvises, idet der ikke er
flere penge på kontoen til sådanne formål.
Orientering vedr. regning på
konsulentbistand vedr. solceller.
Kalkning af kirken.
Opringning fra kraft-varmeværket: der
sendes for varmt vand retur, når kirken
bliver varmet op til weekenden, dette kan
der dog ikke gøres noget ved.
Pia og John har været på GIAS-kursus.
Kirkegårdsvedtægter: der skal betales for
hæk-klipning på de nye aftaler, dette er
besluttet i Kirkeministeriet og kan ikke
fravælges.
Vedr. priser på legat-aftaler: priserne bliver
besluttet i provstiet.
Orientering vedr. priser vil blive trykt i et
kommende kirkeblad.
På grund af vejret beslutter menighedsrådet,
at der først skal plantes stedmoderblomster
efter påske. Grandækningen bliver liggende,
indtil der kan plantes stedmoderblomster.
Opslagstavle til kirken er bestilt.
Deltager i en del kurser og bliver godt
uddannet.
Medarbejdermøde afholdes den 3. april kl.
9.30.
MUSamtaler afholdes i april.
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Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Konfirmandtur til Viborg, det var en dejlig
tur. Familiegudstjeneste Palmesøndag.
Liturgisk Gudstjeneste Langfredag. Fælles
Gudstjeneste Skærtorsdag i Biersted.
Sogneindsamling: der blev indsamlet 5.920
kr. af 7 konfirmander og 2 voksne.
Spejder-roverne vil gerne deltage i
indsamlingen, de skal blot orienteres herom
ca. 3 uger inden indsamlingen.

Diverse udvalg:
Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole

Orientering vedr. sogneaftener.

Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård

Ingen meddelelser.

Kirkens hjemmeside
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner

Ingen meddelelser.

Præstegårdsudvalg
v/ Jørn Rytter

Ingen meddelelser.

Side 2 af 3

Månedens emner:
1.) Gennemgang af regulativ for Gjøl
sognegård og husorden for sognegården.

2.) Drøftelse af køb af kopimaskine til
sognegården.
3.) Orientering ved Jørn Rytter vedrørende
færdiggørelse af badeværelse i
præstegården.
4.) Gennemgang af regnskab 2012 ved
John Stark og Kay Werner.
5.) Drøftelse af hvem der vil stille op til
bestyrelse i Landsforeningen.
6.) John Stark ansøger om at komme på
Kordegneforeningens landskursus i
Nyborg fra den 29. april til 2. maj. Beløbet
til kursus bliver delt i de fire Sogne hvor
John er regnskabsfører. Ansøgningen til
Gjøl er ca. 1.625 kr.
7.) Eventuelt.

Regulativet er gennemgået, og det er
besluttet at hæve betalingen til
medhjælperen, betalingen bliver herefter
392,45 pr. time.
Kopi-maskine er blevet stillet tilrådighed
af organist Kristian Echwald, derfor skal
der ikke indkøbes ny kopimaskine.
Badeværelset er færdig gjort. Det besluttes
at indhente tilbud på maling af trappe og
vægge i forgangen på præstegården.
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Der er ikke nogen, der ønsker at stille op.
Ansøgningen imødekommes.

Intet.

Godkendelse af referat:
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