Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

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

Onsdag d. 16. marts 2011
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 60

Referent JMM

Deltagere: 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), Ellen Jeppesen (EJ).
Afbud: Ingen
313 i Højskolesangbogen: Velkommen lærkelil
Godkendt. Punkt 7 udsat til næste møde. Punkt 8 tilføjet.
Referater godkendt og underskrevet.

Ellen Jeppesens ansøgning om at udtræde af
menighedsrådet fra 1. april 2011 imødekommet. Bernd
Jaaks, Nøddelund (1. suppleant) indtræder i stedet.
Supplerende konstituering af MR blev drøftet. Tages op
på næste møde, når det nye MR er samlet.
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Budget:
5. Økonomi
MLC ønsker sig en ny farvekopimaskine til kontoret.
Godkendelse af årsregnskab 2010
Evt. flere penge til aktiviteter.
Budget 2012: Hvad skal vi
Afsætte et beløb til tag til præstegården (større
prioritere?
renoveringsarbejder).
Evt. nedsætte antallet af gudstjenester.
De fire evangelister, på altertavlen i Sahl kirke, som har
været afmonteret i ¾ år, vil vi gerne beholde afmonterede,
da vi vurderer at altertavlen fremstår mere harmonisk
uden. Kun en enkelt fra menigheden har kommenteret
6. Inventar i Sahl kirke
ændringen. Derfor vil vi ansøge stiftet om at gøre
ændringen permanent.
Figurerne, har tidligere været nedtaget og opbevaret på
kirkeloftet. Der befinder de sig også nu og kan til enhver
tid sættes op igen, da de blot er sat fast med et par skruer.
7. Musikrepertoire ved kirkelige
Udsat til næste møde
handlinger
4. Udskiftning i menighedsrådet
Ny kontaktperson
Aktivitetsudvalg

8. Kimning

Udsat til næste møde.

9. Aktivitetsudvalget
Sogneudflugt 7. juni
Forårskoncert 21+22. maj kl.16
Familiegudstjeneste 1. maj
Sommerlagkage

Aktivitetsudvalget orienterede og de forskellige
arrangementer.
JMM sørger for pressemeddelelse, opslag og annonce til
forårskoncerten.

10. Sognepræsten
Henvendelse fra Mellemfolkeligt
Samvirke

MLC orienterede om kurser, forslag til foredrag og
henvendelse fra Mellemfolkeligt Samvirke der søger
værtsfamilier til rumænske studerende fra den ortodokse
kirke, der kommer på studietur til Danmark.

11. Kontaktperson

EJ Orienterede om ny rådighedsaftale med organist og
kirkesanger.

12. Personalerepræsentant

JUP orienterede om kursus i ledelse.

12. Kirkegårdsudvalget
Prioriteret liste over opgaver i
2011
Automatisk låsning
Arv

AJ Orienterede om de opgaver kirkegårdsudvalget har
foreslået prioriteret. Forslag godkendt.
.
Aut.låsning tilbud drøftet: I Sahl skal vi være sikre på
hvordan vi kommer ind, når der ikke er låst op, hhv. om
der er forsikringsmæssige problemer.
I Gullev skal vi være sikre på, at det lever op til
brandmyndighedernes krav.
Hvis disse krav er opfyldt afgives ordre Laurbjerg Elteknik i henhold til fremsendte tilbud.

13. Meddelelser fra formanden

Orientering fra formanden, meddelelser taget til
efterretning.

14. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Formaden takkede Ellen Jeppesen for indsatsen og
overrakte en kurv fra MR.

