Referat
Formandens initialer: B.S.

Blad nr. 8

Gjøl menighedsråd afholder ordinær møde i Sognegården d. 30/08 2011 Kl. 19.00
Salme/sang bestemmes denne gang af: Lone Krogsgaard

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Meddelelser:
Formanden
v/ Bente Skole

Medarbejderrepræsentant
v/ Pia Bejlegaard
Kontaktperson
v/ Kay Werner
Sognepræst
v/ Lone Krogsgaard

Kirkeværge
v/ Jonna Uttrup

Buket indkøbt og givet til Susanne Rytter
Karamperis ved afslutningsgudstjenesten.
John Stark og Anne Grethe Balsby har
deltaget i budgetsamråd.
Anlægsudgifter sat i bero, driftsbesparelser
på over 8,5 milioner i hele provstiet. Der
forventes, at vi skal spare kr. 200.000 på
budget 2012. Der nedsættes et udvalg
bestående af Bente Skole, Eva Werner Hald
og John Stark. Udvalget ser på, hvor der kan
laves besparelser. Udvalgets forslag
fremlægges på næstkommende møde.
Ingen meddelelser.
Ingen meddelelser.
Der er startet 19 konfirmander og 10
minikonfirmander.
Høstgudstjeneste 25. september.
Menighedsrådet mødes kl. 10.00 til
pyntning af kirken.
På sidste provstisamråd har der været talt
om, at særgudstjenester kan gøre det ud for
søndagshøjmesse. Udvalg bestående af Lone
Krogsgaard, Jan Mygind og Rikke Kjær
Christensen står for planlægning af
særgudstjenester.
Troels Tejlgaard har startet nyt Bibellæsning hold. Der er 16 tilmeldt.
Vinduer på sognegården er blevet malet.

Diverse udvalg:
Side 1 af 2

Aktivitetsudvalg
v/ Bente Skole
Kirkebladsudvalg
v/ Lone Krogsgård
Kirkens hjemmeside
v/ Eva Werner Hald
Kirke og kirkegårdsudvalg
v/ Kay Werner
Præstegårdsudvalg
v/ Anne Grethe Balsby

Møde i oktober: den 26. kl 19.00.
Idéer til kirkebladet modtages gerne.
Ingen meddelelser.
Ingen meddelelser.
Overskuddet fra renovering af
præstekontoret skal bruges til renovering af
regnskabsførerkontor. John Stark ser på
møbler og PC. Lone Krogsgaard og John
Stark ser på internetforbindelse.

Månedens emner:
1. Kvartalsrapport ved John Stark
2. Beslutning om maling af det resterende
ved præstegården
3. Eventuelt

Gennemgået og godkendt. Forslag til
fremtidig opstilling af konti udleveret.
Det besluttes at male det resterende af
sognegården.
I tilfælde af fravær: Hvem har ansvaret for,
at det materiale, der uddeles på møderne,
bliver delt ud til de fraværende? Der
foreslåes, at der oprettes en kasse på hylden
over kopimaskinen til materialet. Materialet
lægges i en kuvert med navn på.

Godkendelse af referat:
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