Onsdag d. 14. marts 2012
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Deltagere:

1. Sang

Blad nr.: 70

Referent: VBJ

Anna Jespersen (AJ), Ida Madsen (IM), Bernd Jaaks (BJ),
Vagn Bach Jensen (VBJ), Grethe Laursen (GL), Niels
Skovrider (NS)
Afbud: Merete Lindhardt Christensen (MLC), Jens
Martin Mølgaard (JMM)
Det er forår, alting springer ud.
Godkendt

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

4. Ansættelse af
gravermedhjælp/entreprenør
Conny Hass deltager

Udsat.
MR drøftede flere muligheder i forhold til hvorledes
gravermedhjælper-funktionen fremover skal være.
Vi har i år et meget specielt tilbud, fordi Hjermind Sogn
skal bruge en barselsvikar for egen graver. Da det kun er
en 20 timers stilling var de interesseret i at indgå et
samarbejde, således at de sidste 17 timer, skal være ved
os. MR. blev enige om dele graverstillingen, i tidsrummet
16. april til 30 november.

5. Arv
2 tilbud indhentet

Kirkegårdsudvalget blev bemyndiget at gå videre med
opsætning af nye lamper på Gullev Kirkegård.

6. Økonomi
Godkendelse af årsregnskab

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

7. Aktivitetsudvalget
Forårskoncert
Palmesøndag
Skærtorsdag – ost og rødvin
Sogneudflugt

Aktiviteterne blev gennemgået.
Sogneudflugt til Glud Museum den 15. juli. Startende
med gudstjeneste i eget sogn.

8. Menighedsrådsvalget
Valg af valgbestyrelse

Ellen Jeppesen der er udtrådt af vores menighedsråd, var
en af de tre medlemmer i valgbestyrelsen. I stedet blev
Vagn valgt.
MR ønsker modellen med valgforsamling sammen med 2
års funktionsperiode.
Anna sørger for at ansøge om dispensation.
Der vil blive afholdt møder om dette emne i provstiet.

9. Sognepræsten

Deltog ikke i mødet p.g.a. ferie.

10. Kontaktperson

Intet at berette

11. Personalerepræsentant
Indkøb af stangklipper

Graveren havde til mødet fremlagt et ønske om køb af en
stangklipper, til ca. 4000 kr. Den blev godkendt.

12. Kirkegårdsudvalget

Intet at berette

13. Meddelelser fra formanden

Deltagere i optaktsmøde 28/3 vedr. MR-valg
Anna har deltaget i fælles møder med øvrige formænd i
gl. Bjerringbro kommune.
Har undersøgt om vores forsikring dækker at graveren
selv fælder træer? Efter mange forespørgsler ved
forskellige instanser, havde juristen ved landsforeningen
af menighedsråd sagt klart ja til spørgsmålet.

14. Eventuelt
Intet at berette
(husk referat til hjemmesiden)

