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1. Sang

2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt. Nyt punkt tilføjet: Økonomi
Punktet personaleforhold flyttet til Lukket møde
Godkendt

4. Godkendelse af budget 2010

Godkendt

5. Forretningsorden og stillingsbeskrivelser

Der skal rettes i punkterne hvor menighedsrådet omtales
som et fællesråd.
Referat færdiggøres og underskrives ved mødets slutning.
Udvalgene skal aflevere referat, senest ved
næstkommende menighedsrådsmøde.
Forretningsordenen tages op til revision en gang om året.
Stillingsbeskrivelser bør udfyldes for alle ansatte, også for
formand, kontaktperson og sekretær.
Der skal udarbejdes ny graver-regulativ.

6. Anskaffelse af EDB til kasserer
og graver

Kassereren har fået Skovbo program til at køre
menighedsrådets regnskab. Efter eget ønske afvikles
programmet på egen pc.
Det blev besluttet at graveren skal køre elektronisk, før
udgangen af året. Til næste møde fremskaffes priser på
program og udstyr og der tages endelig stilling.

7. Døbefont i Sahl
Foden til døbefonten er udført, men der afventes hvordan
Hvad er der sket indtil nu
døbefonten skal renses. Det forventes at rensningen kan
Hvordan markeres færdiggørelsen foretages samtidig med at døbefonten monteres.
Aktivitetsudvalget finder endelig dato for indvielse.
8. Anskaffelser til præstegården og Der købes ny postkasse, samt dørpumpe til præstegården.
konfirmandstuen
Det blev bestemt at konfirmandstuen og kontoret får
pudset vinduer samtidig med at der pudses vinduer i den
private del af præstegården.
Vagn undersøger priser på stablestole. (ca. 16 stk)
Jens Martin undersøger om lyset i konfirmandstue kan
dæmpes.
Arkitekten for præstegårdens ombygning kontaktes af
Anna for at sikre at der afholdes 1. syn.
9. Sekretærhjælp til sognepræsten
Der er et ønske om at hæve sekretærtimetallet fra 4 til 12
timer pr. måned. Ellen undersøger mulighederne.

10. Regler for klokkeringning

11. Personaleforhold
Lønramme for organist

Muligheden for senere morgenringning blev diskuteret.
Hvis tidspunktet skal ændres, skal det tidligst ske, når vi
overgår for vinterperiode til sommerperiode 2010.
Lukket punkt pga. personaleforhold.

12. Kirkens økonomi.

Det blev diskuteret hvorfor vikarudgifterne har været så
høje? Ellen undersøger forholdene vedr. vikardækning.

13. Eventuelle meddelelser fra

A) Kirkeradio optages i Sahl Kirke den 23. august kl.
10.15
Overvejer muligheden for at indføre 2 aftengudstjenester
i december med henholdsvis ”9 læsninger” og fredslys.
Den ene vil foregå i Gullev og den anden i Sahl.

A-.Sognepræst
B-Kontaktperson
C-Kirkegårdsudvalget
D-Personalerepræsentant
E-Aktivitetsudvalget
F-Formand

B)Har afholdt personalemøde. Det udsendes også
beslutningsreferat fra personalemødet den ene gang om
året hvor også præst og formand deltager. Organist får
fremover sit eget lille budget for at kunne aflønne anden
musikledsagelse.
C) I Gullev Kirke havde gårdudvalget nogen diskussion
om varmen. Jan undersøger mulighederne yderligere.
Jens Martin har opsummeret vilkårene for udførslen af
malerarbejdet af tagrytterne.
D) Antallet af graverafløsertimer er ændret i forbindelse
med indførelse af automatringning. Det er nedsat med
200 timer, men skulle kun være 180 timer. Det korrekte
antal timer er 886 timer og det bliver indskrevet ved næste
ansættelse.
E) Dder er arrangeret sogneudflugt den 27. maj.
F)Meddelelser ved formanden. Vi har fået ansøgning fra
en studerende fra RUC, der ønsker tilskud til et ophold i
Tanzania. Den studerende har haft sine bedsteforældre i
sognet. Menighedsrådet afslår ansøgningen.

14. Eventuelt

