Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Konstituering
Kontaktperson
Aktivitetsudvalg

5. Økonomi
Herunder budget

6. Kirkeblad (sogneblad)

7. Musikrepertoire i kirkerne

8. Aktivitetsudvalget
Sogneudflugt
Koncerterne 21.+22. maj
Friluftsgudstjeneste Ormstrup

9. Sognepræsten

10. Kontaktperson

Torsdag d. 12. maj 2011
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Blad nr.: 62

Referat
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), Bernd Jaaks (BJ).
Afbud: Ingen
Højskolesangbogen nr. 345 ”Du danske sommer”
Godkendt
Godkend og underskrevet
AJ påtager sig opgaven som kontaktperson.
GL indgår i aktivitetsudvalget.
Endeligt budget forsinket pga. nyt regnskabsprogram,
som endnu ikke er køreklar.
Budgetudkast med de hovedposter, hvor der er ændringer
godkendt til brug for det endelige budget.
Derudover skal der fokus på energiforbrug i
præstegården.
MR er med. Ser fordelene i at bladet udkommer oftere, og
at der andet stof, der øger læseinteressen.
Fra arbejdsgruppen, for bladfusionen, kommer der en
aftale om økonomi mm.
MR bestemmer (ledelsesret) hvilket repertoire, der skal
spilles ved kirkelige handlinger (menighedsrådsloven skal
selvfølgelig overholdes). Organisten kan dog kræve tid til
forberedelse, hvis det er musik der ikke står i salmebogen.
AJ orienterer organisten.
Sogneudflugt til Mariager 7. juni Afgang Sahl kl. 17.30
og Gullev kl. 17.35 – tilmelding senest 31. maj. 80,- kr.
for kaffe.
Ved koncerterne serveres vand, vin og chips.
Friluftsgudstjeneste 4. september ved Ormstrup med FDF
orkester.
Ved dåb uddeles Sigurd Barrets cd med bibelhistorier og
musik + børnebibel.
Bøgeskovskolen udtaget til forsøg med
konfirmationsundervisning. Der har været er møde og der
er lavet et forslag, som de berørte præster i øjeblikket
drøfter.
APV lavet for hele personalegruppen. Tillæg til
ansættelsesbreve er underskrevet.

11. Personalerepræsentant

JUP orienterede om forskellige opgaver.

12. Kirkegårdsudvalget

AJ orienterede. om status på automatisk låsning og
ansøgning til stiftet ang. ændring på altertavlen i Sahl.

13. Meddelelser fra formanden

AJ overrakte afskedsgave til Jan sammen med nogle
velvalgte ord.

14. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

MLC sagde også et par pæne ord til Jan
GL fremlagde hjælperplan til kirketjeneste og
plæneklipning i juni og juli måned, hvis vi ikke har en
graver/medhjælper i denne periode.

