Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Torsdag d. 15. jan. 2009
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

godkendt

3. Opstillingsmøde og hvad der skal
ske fremover
4. Aktiviteter
Fastelavn
Carl Nielsen-aften

5. Kirker og kirkegårde
Mindelund i Sahl
Skovrejsning
Låsning af kirkerne
Murankre i Sahl

Blad nr.:37

Der er indkommet en liste med 2 kandidater og en
suppleant. Konstituering vil ske ved næste møde.
Sahl afholder fastelavn i præstegården. Grethe sørger for
indkøb af kaffe boller, slik. Vagn køber 4 tønder samt
kroner. Gullev afholder fastelavn i borgerhuset Ellen
aftaler med borgerforeningen om arrangementet.
Carl Nielsen aften den 05.02.09 Benedikte står for
arrangementet Ida og Ellen sørger for kaffe.

Mindelunden: rod fræsning planering m.m. er foretaget,
afventer forår så det kan blive færdigt.
Skovrejsning: Ellen kontakter Årestrup planteskole ang.
Vedligehold, græssti, beplantning bag garage.
Låsning af kirker: Anne kontakter provsten ang.
Ændringer af dørene.
Muranker i Sahl: Vi vil tage det med på næste rådsmøde
hvor vi vil gå i kirken og kigge på det.

6. Økonomi
Årsregnskabet ikke afsluttet
7. Tilbud fra Steno vedr. kirkeblad
og hjemmeside

Rådet har taget Steno`s tilbud for et år. Der er nedsat et
blad udvalg bestående af Anna, Merethe og Jens Martin

8. Fastsættelse af honorar
for kirkeværger og formand

Rådet følger provstiets takster.

9. Kurser

Grethe er på introduktionskursus i Brandsoft og Skovbo.
Kirkeværger og kontaktperson på kursus når der kommer
en dato for det.

10. Eventuelle meddelelser fra
•

Sognepræst

•

kontaktperson

•

kirkegårdsudvalget

Merethe foreslår en BUSK gudstjeneste, og håber succes
fra sidst kan gentages. Palmesøndag familie gudstjeneste
med efterfølgende spisning. Nærmer detaljer aftales ved
næste møde.

•

Personalerepræsentant

•

aktivitetsudvalget

11. Fastlæggelse af møder i 2009

.
Jan har tal på energiforbruget for 2008
Jan har sparet på medhjælpertimer i 2008 pga. sygdom
m.m. og ønsker en bonus for sin ekstra indsats. Ellen
kontakter provstiet for at høre hvilke muligheder der er
for det.

17 marts, 18 juni, 23 sept, 19 nov

