Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

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

Torsdag d. 13. januar 2011
kl.: 19:00 - 22:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Blad nr.:58

Referat

Referent JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens
Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM), Merete
Lindhardt Christensen (MLC), Jan U. Petersen (JUP)
Afbud:
Grethe Laursen (GL) Ellen Jeppesen (EJ).
Nr. 301 i Højskolesangbogen: Det er hvidt herude
Dagsorden godkendt med tilføjelse af indkøb under punkt
4.
Godkendt og underskrevet

4. Økonomi
Orientering om året 2010
Fælles regnskabsfører
Aftale med Steno
Budget 2011 godkendt
Indkøb

Kasserer gennemgik regnskab. På specielt to konti er der
brugt en del mere end budgetteret. Lønningerne er steget
som følge af de nye overenskomster og energiforbruget i
præstegården er steget. Økonomien ser stadig fornuftig
ud.
Vi takker nej til at have fælles regnskabsfører med andre
MR i provstiet, så længe VBJ er villig til at påtage sig
tjansen som kasserer.
JMM Rykker Steno for ordrebekræftelse vedr.
hjemmeside og kirkeblad.
Provstiet har godkendt vores budget for 2011.
Vi forsøger at oprette konto ved dagligvarebutikker i
Bjerringbro og Ulstrup, som følge af købmandslukningen
i Sahl.

5. Ringeregulativ
Regler for kimning

Udsat til næste møde.

6. Anvendelse af melodibøger
til gudstjenester

Præst og MR vil gerne at kirkerne er åbne overfor ønsker
til andre sange og melodier end dem der står i
salmebogen. Vi vil derfor tage initiativ til en drøftelse
med kirkesanger og organist, om at udvide listen over
gyldige sang- og melodibøger til gudstjenestebrug. AJ
tager initiativ til en drøftelse.

7. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt

Aktivitetsudvalget
Babysalmesang
Fastelavn
Foredrag m. feltpræst
Kirkekaffe i jan-febr.

Deadline kirkeblad: 7. februar.
Babysalmesang starter i Gullev 18. januar med, indtil
videre, 5 tilmeldte.
Fastelavn er med boller og tøndeslagning i både Sahl og
Gullev søndag 6. marts.
Foredrag 24. februar og kirkekaffe i Gullev 16. januar og

Kirketeater
Forårskoncert
Sogneudflugt
Evaluering:
Julekoncert
Adventseftermiddag
De ni læsninger
Indkøb af skåle mv.

8. Sognepræsten

20. februar i Sahl kl. 19, tager akt.udvalg sig af.
Kirketeater 27. januar i Gullev med efterfølgende
spaghettispisning i Bystedet (gratis deltagelse).
Forårskoncert er ikke på plads endnu.
Sogneudflugt drøftes af aktivitetsudvalget.
Julekoncert var rigtig god – dygtige sangere og musikere.
Ca. 50 gæster.
Adventseftermiddag vare en succes med 21 deltagere.
De læsninger gik godt – kirken var halvfuld.
IM indkøber nogle tekander, skåle mv.
Evt. nye stole udskydes til senere.
Rengøringen har af og til nogle mangler. MLC tager en
snak med rengøringen.
Tidspunkt for konfirmationsforberedelse har BU udvalget
besluttet, at det forhandles mellem de enkelte præster og
skolerne, men at det som udgangspunkt skal foregå om
eftermiddagen. Præsterne er ikke udelt begejstrede. MR
afventer udviklingen i sagen.

9. Kontaktperson
Budget for beklædning

Udsættes til næste møde.

10. Personalerepræsentant
Kursus – ledelse II

Godt kursus. Bl.a. værdibaseret ledelse.
Energiforbrug: Mindre el og olie i Gullev, mens
gasforbrug i Sahl er steget ca. 40% og elforbruget ca. 5%

11. Kirkegårdsudvalget
Isolering i præstegården
Vand i kælderen i præstegården
Automatisk låsning
Prioriteret opgaveliste for 2011

Nødtørftig isolering foretaget i præstegården.
Pumpe tilsluttet i kælderen.
Aut. låsning koster ca.. kr. 30.000 inkl. moms. Der
kommer et mere præcis tilbud.
Opgaveliste er udsat til næste møde.

12. Meddelelser fra formanden
Afregning med CopyDan
Kirkehæfte
Arv – møde med museet
Årsmøde og generalforsamling
i distriktsforeningen

CopyDan skal vi betale for kopier. I alt: ca. kr. 750,- om
året.
Kirkehæfte. Første udkast er klar og der skal tages
billeder.
AJ holder møde med museet mht. ur i Gullev.
Årsmøde og generalforsamling i distriktsforeningen 10.
februar i Viborg.

13. Eventuelt

På næste møde drøftes om MR vil indgå i et fælles projekt
vedr. Sogne- og Borgerblad der er tænkt som erstatning
for Butiks- og Borgerbladet i Sahl og Kirkebladet. Der
kommer et oplæg fra arbejdsgruppen.

(husk referat til hjemmesiden)

