Sahl Gullev Menighedsråd

REFERAT

Rådsmøde (Åbent)

Torsdag d. 18. juni 2009
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Dagsorden

Blad nr.:40

1. Sang
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt
Godkendt

5. Godkendelse af vedtægter:
Kasserer/regnskabsfører,
kontaktperson og sekretær

Godkendt

6. Kommende aktiviteter

Høstgudstjeneste: 20.9 Sahl 27.9 Gullev Døbefonten i
Sahl indvis sammen med høstgudstjenesten. Der serveres
frokost efter hver af de to gudstjenester, hvor der vil blive
afholdt auktion over de udstillede høst-effekter.
BUSK (Børnegudstjeneste): 25.10 i Sahl. Efterfølgende
kaffe i konfirmandstuen.
Allehelgen: 1.nov Aftengudstjeneste i Gullev, hvor dem
der er døde i Sahl Gullev sogn i det forgangne år bliver
mindet. Kaffe i våbenhuset.

7. EDB til kirkegårdene

Graveren går over til it-løsning i løbet af efteråret. Jan og
Vagn indkøber udstyr og program. Der aftales opstart med
Skovbo Data.
Formanden indskærpede at der bliver givet besked til
formanden hvis andre i menighedsrådet sørger for at der
bliver givet gaver! Aktivitetsudvalget udarbejder et
regulativ for gaver

8. Gaver

9. Økonomi

Regnskabet for de første 5 måneder blev drøftet. Der er
nogle tekniske problemer med regnskabet som Grethe vil
drøfte med Skovbo Data, hvorefter der udsendes en ny 5
måneders opgørelse til menighedsrådet.

10. Eventuelle meddelelser fra
•

Sognepræst

•

Kontaktperson

•

Kirkegårdsudvalget

•

Personalerepræsentant

•

Aktivitetsudvalget

•

Formand

Præst: Orienterede om deltagelse i kursus for nye
præster.
Der er sendt invitation til alle over 65 årige til ”lagkage i
præstegården” arrangement.
Forespurgt om vi ønsker at deltage i 2.pinsedag sammen
med Bjerringbro Storsogn. MR var positive.
Kontaktperson: Udarbejdet regulativ for graver. Ekstra
sekretærhjælp skal tages ud fra egne rammer.
Kirkegårdsudvalget. Låger i Sahl er under reparation.
Der er afholdt 1.års syn i præstegården efter

ombygningen.
Svar vedr. installation af automatisk låsning
Personalerepræsentant: Energiforbruget i kirkerne er
steget lidt fra 2007 til 2008.
Der har været en ventilationsmand til at vurdere mulighed
for forbedring af ventilationen i Gullev Kirke.

11. Eventuelt

Næste møde 23. september
Evaluering af forårsudflugt og udegudstjeneste.
JM foreslog samarbejde med borgerforeningerne og evt.
andre sogne.
Kirkesyn i 2009 er uden provstedeltagelse, så MR
besluttede datoen til 10.september kl. 16.00 med start i
Gullev Kirke.
Der bliver indkøb 16 stabelstole til konfirmandstuen.

