Onsdag d. 25. juli 2012
kl.: 19:30 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Deltagere:
1. Sang

Blad nr.: 74

Referent: VBJ

Anna Jespersen (AJ), Bernd Jaaks (BJ), Vagn Bach
Jensen (VBJ), Grethe Laursen (GL), Niels Skovrider
(NS), Merete Lindhardt Christensen (MLC)
Afbud: Ida Madsen (IM), Jens Martin Mølgaard (JMM)
334 Se det summer af sol over engen.
Godkendt.

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

4. Økonomi

5. Gudstjenestefrekvens
Ansøgning
6. Menighedsrådsvalg
Valg af suppleanter/kandidater
Kursus i Viborg
Køreplan
Annoncering

Venter
Status 1. halvår 2012
Halvårsrapport blev udleveret. Der er et tilfredsstillende
regnskab.

Anna har indsendt ansøgning til provstiet og biskop.

Anna skiver i august nummeret kirkebladet om valget.
Sidst i august udsendes den obligatoriske annonce
sammen med kirkebladet.
Friluftsgudstjeneste på Ormstrup den 16. september.
Kl.14.00
FDF orkestret kan ikke spille, så der søges anden løsning.
Mulighederne undersøges.
Annonce i Bjerringbro Avis.(JMM)

7. Aktivitetsudvalget
Friluftsgudstjeneste
Annoncering/kontakt til
Ormstrup/musik
Vi forsøger at aftale julekoncert med Silkeborg Koret.
Julekoncert: Tilbud fra Silkeborg
kor
Der deltog 18 personer i udflugten. Dejlig tur og nemt at
Evaluering af sogneudflugt
der kunne spises på museum. Det var særlige årsager der
var skyld i at udflugten blev afholdt i juli måned.

8. Sognepræsten

Vi er stort set dækket ind med organist-afløser indtil
december.
Forslag om at der til jul er ”De ni læsningerne” i Sahl
samtidig med at der tændes juletræ første søndag i
advent..
For at give Gullev et juletilbud, er der tænkt på at have en
fast tradition med 2. søndag i advent, med en
aftengudstjeneste med ”Fredslyset” og evt. speciel
musikunderholdning.
Telefonen er meget ustabil i præstegården. Det skal
undersøges hvilke mulighed der er for enten at få
hurtigere service fra TDC, eller gå over til ip-telefon.

For at undgå parkering til særgudstjenester i
præstegården, på præstens fridage, skal der tænkes på om
et skilt kan begrænse problemet.
9. Kontaktperson

10. Personalerepræsentant

Intet.
Graveren har nogle gravsteder, hvor ejeren selv passer
gravstedet. Disse lever ikke op til almindelig
vedligeholdelse af gravsteder. Derfor skal de have et brev
fra kirkeværgen.
Lamperne i Gullev er ved at blive installeret.

11. Kirkegårdsudvalget
Lamper i Gullev
Haveplan/handleplan
Vinduer i præstegården(maling
og reparation)

Haveplanen er afleveret.
Præsteparret og kirkegårdsudvalget, skal sammen aftale
planene for ændringerne i præstegårdshaven
Hoveddørene bliver malet.
Brandboksen i Gullev er gået i stykker, den måtte åbnes af
låsesmed. Det er ikke muligt at udskifte låsen, så der
købes i stedet for en ny brandboks.

12. Meddelelser fra formanden

Intet

13. Eventuelt
intet
(husk referat til hjemmesiden)

