Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Onsdag d. 16.juni 2010
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat (referent JMM)

Blad nr.:51

Grethe Laursen (GL), Anna Jespersen (AJ), Vagn
Bach Jensen (VBJ), Jens Martin Mølgaard (JMM),
Deltagere: Ida Madsen (IM), Ellen Jeppesen (EJ), Jan U.
Petersen (JUP)
Merete Lindhardt Christensen (MLC)
Afbud: Ida Madsen (IM) deltog ikke i punkt 13.
1. Sang

Nr. 345. Du danske sommer jeg elsker dig

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelt tilføjelse vedr. punktet
Aktivitetsudvalget.

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse af budget 2011

Godkendt.

5. Økonomi
Regnskabsrapport

Regnskabsrapport fremlagt for årets første fire
måneder. Regnskabet følger budgettet.

6. Indkøb af projektor

VBJ og JMM finder en projekter til maks. Kr.
10.000,- hurtigst muligt.

7. Procedure for offentliggørelse
af referater
(opslag/hjemmeside)
8. Børneattester for vore ansatte

9. Aktivitetsudvalget

Referat læses op og der skrives under på et
underskriftsblad. Sekretæren fremsender referat
umiddelbart efter mødet og herefter må referat
offentliggøres.
Ellen undersøger for hvilke medarbejdere vi hhv. kan
og skal have børneattest for.
Der er udsendt referater.
Sogneudflugt. God udflugt. 20 deltagere.
Høstgudstjenester. I Sahl forsøges med gudstjeneste
lørdag eftermiddag, 2. oktober, inden høstfesten. I
Gullev 26. september, serveres der kaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten.
Friluftsgudstjeneste 5. september ved Ormstrup sø.
Annonce og pressemeddelelse skal godkendes inden
offentliggørelse. FDF spiller. Telt rejses i tilfælde af
dårligt vejr.
Kirkegårdsvandring i Gullev 25. august kl. 19, med
historiefortælling af lokal guide.
Fællesspisning 5. november kl. 18.30 i Sahl Minihal
og efterfølgende foredrag kl. 20 med Poul Joakim
Stender ”Med gud i sengen”.
Aktivitetsudvalget laver indlæg til kirkebladet deadline 1. august.

Hvem gør hvad? Mht. aktiviteter afklarer
aktivitetsudvalget selv, hvem der gør hvad.

10. Sognepræsten

11. Kontaktperson

12. Personalerepræsentant

13. Kirkegårdsudvalget

12. Meddelelser fra formanden

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Hjemmeberettelsessæt. Intet at berette.
Antennebidrag. MR skal betale TV pakke til
præstegården (EnergiMidt).
Møde om nye overenskomster. Stor opgave.
Ansættelsesbreve er lavet. En del mere planlægning
pga. 5 dages arbejdsuge.
Kort referat fra personalemøde. JUP genvalgt som
personalerepræsentant i menighedsrådet.
Personalehåndbog. Godkendt med ændringer.
JMM laver liste med adresser, fødselsdage mv. for
personale og MR.
Kursus i kvalitet på kirkegården. Nogenlunde kursus
om planer for vedligehold af beplantning mv. Ikke
hele kurset var relevant.
Tidligere gravermedhjælper tilbydes at komme i
arbejdsprøvning 4-5 timer om ugen i en periode. Der
er ingen omkostninger for menighedsrådet. JUP tager
sig af opgaven.
Der er udsendt referat
Automatisk låsning. Laves tidligst, når der er kommet
nye døre.
Træer + dige i Sahl. Træer er fældet. Dige laves i
nærmeste fremtid.
Sikring af graverhusene. Der laves bomme foran port
i hver af graverhusene.
Der kommer et overslag på renovering af knæfald i
Sahl kirke.
Provstesyn fredag 10. september kl. 13 i Gullev, kl.
14 i præstegården og kl. 15 i Sahl.
Forespørgsel om kirken er interesseret i en
naboejendom. Det har vi ikke interesse i..
Underskrift af vedtægt for kirkeværge. Underskrevet.
HUSK næste møde 31. august.
Forslag om at få ur fra Gudenådalens museum
installeret i Gullev kirke. Uret er lavet af
landsbysmeden i Gullev, Jens Christensen, omkring
år 1800. Der er kontakt til museet, og hvis det kan
lade sig gøre, skal det finansieres af den arv Gullev
kirke blev betænkt med tidligere på året.

