Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Budgetsamråd
Budgetopfølgning
Godkendelse revisionsrapport

Onsdag d. 21. september
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 66

Referent JMM

Deltagere:
Merete Lindhardt Christensen (MLC), Anna Jespersen
(AJ), Jens Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM),
Grethe Laursen (GL), Bernd Jaaks (BJ), Niels Skovrider
(NS)
Afbud: Vagn Bach Jensen (VBJ)
Højskolesangbogen nr. 354: ”Vi pløjed, og vi så’de”
Godkendt – Godkendelse af revisionsrapport tilføjet
Godkendt og underskrevet.

GL gav referat fra budgetsamrådsmøde.
Budgetopfølgning ikke klar.
AJ Gennemgik kort revisionsrapport. Godkendt
Stiftet mener at brug af arven til udvendig belysning ved
5. Arv
Gullev Kirke er ok.
Brev fra Viborg Stift
Udvalg bestående af GL, IM og VBJ finder forslag til 3-4
forskellige lamper.
God gudstjeneste og eftermiddag på Ormstrup.
BUSK gudstjeneste 30. oktober kl. 11. Pølser igen i år.
7. Aktivitetsudvalget
Høstgudstjeneste kl. 17 inden høstfesten i hallen.
Evaluering gudstjeneste Ormstrup
Ingen foredrag på bedding.
BUSK
AJ aftaler julekoncert med Benedikte.
Høstgudstjeneste Sahl.
Ni læsninger anden søndag i advent – 4. december kl. 16,
Foredrag?
kaffe i våbenhuset.
Julekoncert
Allehelgensgudstjeneste i Gullev søndag 6. november kl.
De ni læsninger
16 – kaffe i våbenhuset efterfølgende.
Julefrokost, udgangspunkt er fredag 25. november.
8. Sognepræsten

Orientering fra præsten bl.a. om gudstjenesteplan.

9. Kontaktperson
Møde m. Benedikte og
personalekonsulent
Personalemøde
Tøjbudget sanger og organist
Kurser graver

AJ orienterede om personalemøder:
Præsten er tovholder på at indkalde personalet til kvartals
team møder. Bliver igangsat snarest.
Der er uddelt mapper, hvor personalet registrerer, når de
er syge hhv. holder ferie.
Skema til graver, til registrering af tid er udleveret.
MUS samtaler holdes i løbet af efteråret.
Organist og kirkesanger får hver kr. 750,- til tøj hvert år.
NS tager på graverkursus til vinter.

10. Personalerepræsentant

Intet at berette.

11. Kirkegårdsudvalget
Kirkesyn
Referat fra møde
Renovering af præstegårdshaven

12. Meddelelser fra formanden
Aftale om sogneblad JMM

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Kirkesyn fredag 30. september kl. 15.30.: Gullev Kirke Sahl Kirke - Præstegården.
Referat fra gårdmøde: Nye hynder til Gullev Kirke er sat i
gang.
Besluttet at bevilge konsulent til at komme med forslag til
renovering af præstegårdshaven.
MR skal betale kr. 13.000,- til bladet hvert år.
Orientering om diverse korrespondance.
Kalendertilbud med tryk ”Sahl og Gullev Kirker”. Vi
køber 50 stk. som kan uddeles til MR, personale og
julebesøg. Undersøges om den del af kalender for 2013
kan være med (januar-marts).
Næste MR møde er 17. november. Årlig
konstitueringsmøde.
Distriktsmøde torsdag 6. oktober kl. 19-22, mødesalen
Naturgas, Vognmagervej Viborg.
Bladet:
Høstgudstjeneste Ormstrup.
Busk foromtale.
De ni læsninger, foromtale, november
Graveropgaven i Sahl Gullev, ændret i normering.

