Sahl Gullev Menighedsråd (MR)

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Orientering om 2011

Torsdag d. 12. januar
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 69

Referent JMM

Merete Lindhardt Christensen (MLC), Anna Jespersen
(AJ), Jens Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM),
Bernd Jaaks (BJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Grethe
Laursen (GL)
Afbud: Niels Skovrider (NS)
Nr. 498 i Højskolesangbogen: ”Hvem sidder der bag
skærmen”
Godkendt, med tilføjelse af punkt. vedr. graver medhjælp.
Godkendt og underskrevet
Kasserer fremlagde foreløbig regnskab for 2011. Viser
foreløbig et overskud.
Revisionsrapport modtaget fra revision i december.
Rapporten underskrevet.

5. Graver medhjælp

Muligheder for medhælp drøftet. Sendt til behandling i
gårdudvalget og tages op igen på næste MR møde.

6. MR-valg 2012
Dispensation ansøgning

Nuværende dispensation for tre medlemmer fra hvert sogn
skal søges igen. Når der er under 1000 medlemmer af
folkekirken, i de to sogne, er normen 5 medlemmer. Vi
søger dispensation igen, så 3 medlemmer vælges i hvert
sogn.

7. Ringeregulativ

Ved gudstjenesterne juleaften, juledag, påskedag, Kr.
himmelfartsdag og pinsedag, kimes der mellem anden og
tredje ringning.
Ved højtiderne, ringes med begge klokker i Sahl, ved
sidste ringning inden gudstjenesten.

8. Arv
Beretning fra lampeudvalg

Udvalget har et forslag til lamper og placering. Indhenter
tilbud på lamper. Tages op på næste MR møde.

9. Aktivitetsudvalget
Evaluering julekoncert
Fastelavn
Kirkekaffe 15-1

Flot julekoncert. Ca. 60 deltagere.
Aktivitetsudvalget er tovholder. Inddrager det øvrige MR
efter behov.
IM sørger for kaffen.

10. Sognepræsten
Evaluering juleaften
Udflugt Skovvænget
Teammøder

Børnegudstjeneste i Gullev om formiddagen var en
succes. Kirken var fyldt.
De to efterfølgende gudstjenester om eftermiddagen i
Gullev og Sahl gav også fulde huse. MLC har frie hænder
til gentage succesen næste jul.
MLC prøver at arrangere ”udflugt til det gamle sogn” for
de to sognes beboere på Skovvænget 13. juni i Gullev.
Præsten har haft et godt team-møde med det øvrige
personale. Kirkesanger og organist vil gerne lave
salmesangsaften i marts, med nye påske- og pinsesalmer.

11. Kontaktperson

Intet at berette

12. Personalerepræsentant

Intet at berette

13. Kirkegårdsudvalget
Havekonsulent
Isolering præstegården
Postkasse præstegården
Fugning badeværelse
Brændeovn

Havekonsulent lørdag 21. januar kl. 10
Tømreren har lavet de aftalte opgaver med isolering.
NS har flyttet postkassen.
MLC og NS aftaler hvornår fugerne laves.
Præsteparret skal bare bruge brændeovnen. Hvis klinkerne
falder ned, tages der stilling til hvordan skaderne
udbedres.

14. Meddelelser fra formanden

15. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

AJ orienterede om:
DVD om diakoni
Bibelspillet
Møde m. personalekonsulent
Møder i landsforeningen om folkekirkens fremtid
Debatmøder om provstibetænkning
Møde om årets aktiviteter søndag 5. febr. eller 12. februar,
AJ undersøger hos personalet.
Mødedatoer 2012 godkendt.
Kaffe serveres under møderne og med reduceret tilbehør.

