Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

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

Blad nr.:44

Blomstre som en rosengård
1. Sang
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
Underskrevet.
underskrift af referat
4. Økonomi
Der var ikke udarbejdet regnskab til dette møde.
Regnskabsrapport
Manglende betaling af gravsteder Udløbne gravsteder der ikke er betalt i 2 år vil blive
slettet.
5. Gaveregulativ

Godkendt. Regulativet omfatter ansatte og mr. Der vil
senere blive udarbejdet retningslinjer for gaver til
menigheden.

6. Kirkeblad og web-side
Aftale om redigering og
administration

Jens Martin forhandler næste års kontrakt på plads med
Steffen Nørregaard.

7. Besvarelse af tilfredshedsundersøgelse fra stiftet

Grethe Laursen besvarer spørgeskema.

8. Miljø-klokkeringning

Der kunne ikke opnås flertal for at der bliver ringet i vores
kirker.
Julekoncert 10. December kl. 19.00 I Sahl Kirke med
efterfølgende gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.

9. Aktivitetsudvalget
Julekoncert
Julefrokost
Julefrokost for ansatte og menighedsråd 27. nov.
Fredslys- gudstjeneste
De ni læsninger – gudstjeneste
Nytårsgudstjeneste
Fredslys gudstjeneste 29. nov. Kaffe i våbenhuset.
Kort evaluering af BUSK,
Allehelgen og foredrag
De ni læsninger 6. dec. Kl. 16 i Gullev.
Nytårsgudstjeneste i Sahl kl. 16.00

Biskoppen kommer på visitat den 6. februar. Denne dag
bliver planlagt senere.
10. Sognepræsten
Rengøring

11. Kontaktperson

Der er udarbejdet et skema for hvad vi forventer at der
skal udføres af rengøringsfirmaet.
Det undersøges om der er obligatorisk indsamling til
bibelselskabet den 1. januar.
Deltaget i møde om nye overenskomster. Der varsles
meget store ændringer.
Deltaget i kursus om MUS-samtaler.

12. Personalerepræsentant

Tagrytterne som blev fuget i Sahl kirke giver fortsat
problemer med nedtrængning af regnevand ved bestemte
vejrforhold.
Der trænger meget til at der fuges i Gullev Kirke, fordi
det regner meget ned. Der bliver straks igangsat fugning.
Automatisk dørlås - hvor langt er vi kommet
Automatik til tænding af lys på præstegårdens p-plads
skal rettes.

13. Kirkegårdsudvalget
Træer på kirkegård og præstegård
Kirkegårdskonsulent
Skoven – hegn og nyplantning

Kirkegårdskonsulent ønskes hurtigt frem.
Der er sat hegn mod marken for at beskytte nyplantning
mod rådyr.
Det forsøges at få ordnet p-plads med grus, samtidig med
at vandværket udbedrer opgravning.
Møde om personalekonsulent. Det blev anbefalet at
provstiet arbejder videre med det.
Der er udført energimærkning af præstegård
Omlægning af statens tilskud til folkekirken er sendt til
høring.

14. Meddelelser fra formanden

15. Eventuelt

Det hårde knæfald i Sahl ønskes forbedret.
Der blev foreslået at der etableres handikap toilet ved
begge kirker.
Næste planlagte møder i 2010
Torsdag den 14. januar.
Tirsdag den 16. marts.
Onsdag den 16.juni.
Torsdag den 19. august.
Tirsdag den 21. september
Onsdag den 17.november.

