Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

Afbud:
1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Arv

5. Overenskomster 2011
Se it-skrivebordet 8. sept.

6. Økonomi
Underskrift af Årsregnskab 2009
Ændring af budget (provsti)

7. Aktivitetsudvalget
Babysalmesang
Høstgudstjenester
(kaffe – pyntning af kirke –
annoncering)
Julekoncert
Adventseftermiddag
Nytårsgudstjeneste
Kirkekaffe i jan/feb
Fastelavn 2011
Aftengudstjeneste?

Tirsdag d. 21. sept. 2010
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 54

Referent JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens
Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM), Merete
Lindhardt Christensen (MLC), Jan U. Petersen (JUP)
Grethe Laursen (GL) deltog ikke i punkt 1, 2, 3, 4, 6
Ellen Jeppesen (EJ). deltog ikke i punkt 1, 2, 3, 4, 6
Grethe Laursen (GL)
353: ”Septembers himmel er så blå”.
Godkendt.
Godkendt og underskrevet

AJ har kontaktet Gudenådalens Museum, vedr. ur. Museet
tager det op på næste bestyrelsesmøde.
Landsforeningen af menighedsråd har bedt MR, om
evaluering af den nye overenskomst. Vi svarer hvordan vi
får det til at fungere på en realistisk måde i hverdagen. EJ
og AJ udarbejder et svar.
Årsregnskab underskrevet. EJ underskrev under pkt. 13.
GL underskriver på næste møde.
Driftsmidler må i budgettet må fremskrives med 1%. i
forhold det budget, der er indsendt til provstiet. Resten af
budgettet uændret.
Babysalmesang. MLC prøver at finde en
babysalmesanger.
Høstgudstjeneste i Gullev søndag 26. sept. Kaffe i
våbenhuset.
Gudstjeneste i Sahl om lørdagen inden høstefesten i
Minihallen.
Julekoncert torsdag 9. december. Organisten er tovholder.
MR serverer æbleskiver.
Adventseftermiddag. MLC er tovholder. Aktivitetsudvalg
hjælper med kaffe/kage/knas.
Foredrag 5. november – MR dækker borde og serverer
maden.
Julefrokost 3. december er foreslået. – EJ undersøger om
det passer personalet.
Foredrag i februar IM og MLC prøver at få fat i en
feltpræst.
Nytårsgudstjeneste i Gullev.
Akt.udv. finder datoer til kirkekaffe.
Busk sidste søndag i oktober – VBJ, JMM og Claus L.

8. Sognepræsten

9. Kontaktperson
Kursus i lønteknik 12. okt.

10. Personalerepræsentant

11. Kirkegårdsudvalget
Provstesyn
Automatisk låsning
Vej ved Gullev kirke
Knæfald i Sahl kirke

12. Meddelelser fra formanden
13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Christensen griller pølser. JMM laver pressemeddelelse,
annonce opslag MLC udsender brev.
MLC overvejer at lave bibelhistorier i Gullev Kirke en
sen eftermiddag i december og en aftengudstjeneste i
løbet af januar-februar.
Indkøbt ”Den nye aftale” – Det nye testamente i en ny
oversættelse, i en mere brugervenlig version. MLC
ansøger, på vegne af MR, om tilladelse til at bruge den til
gudstjenester.
EJ prøver at finde en dato for personalemøde, hvor alle fra
personalet kan.
EJ og AJ deltager i kursus i lønteknik. EJ tilmelder.
Billede i Gullev er indrammet. Bliver hængt op ved
lejlighed.
Jan er skadet (forstuvet foden) – er uarbejdsdygtig på
ubestemt tid (1-5uger).
Råger i træerne i præstegårdshaven – vi afventer og ser
om de stadig er der til foråret.
AJ og EJ undersøger inde for hvilke rammer MR kan
regulere medarbejdernes løn. Tages op på næste møde.
Provstesyn. Tilfredsstillende forhold. Ros til graveren og
til kirkernes tilstand.. Protokollen gennemgået.
Gårdudvalget tager anbefalingerne med i forslag til næste
års prioriteringer for vedligehold.
Forsikring for åben kirke gælder fra kl. 8 – 16.
AJ søger om midler til at etablere elektrisk låsning.
VBJ sætter renovering af vej ved Gullev kirke i gang.
Knæfald i Sahl forbliver som den er.
Intet at berette.
Kirkeblad. Menighedsråd er som udgangspunkt positive
overfor et samarbejde om fælles Borger og kirkeblad.
Forespørgsel om plænegrav. Græsplæne med sten nedlagt.
Der er forberedt til den form for gravsted.
Næste møde: 17. november kl. 18.30

