Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

Torsdag d. 6. marts 2014
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 87

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida
Madsen (IM), Niels Skovridder (NS), Jens Martin
Mølgaard (JMM), Grethe Laursen (GL)
Fraværende: Merete Lindhardt Christensen (MLC),
Bernd Jaaks (BJ).

1. Sang

Højskolesangbogen nr. 313: ”Velkommen lærkelil”

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse under pkt. 12 ”Kirkegårdskort i
Gullev”

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt og underskrevet.

4. Økonomi
Underskrive regnskab

VBJ har fremsendt regnskabet til alle (e-mail) inden MR
møde 6. marts. Kassereren (VBJ) gennemgik det
indsendte regnskab. Regnskabet ”Regnskab 2013,
Afleveret d. 02-03-2014 11:55” godkendt.

5. MR-valg 2014

Valgforsamling 9. september.

6. Årsmøde i Landsforeningen
23-24-25 maj

AJ orienterede om årsmødet. Foregår fredag-lørdagsøndag. 23., 24. og 25. maj.
MR betaler evt. deltagergebyr.

7. Sogneudviklingssamtaler
Onsdag d. 21. maj kl. 17
Se nedenstående noter

Fastholde aktivitetsniveau – åbne for forandringer
Drive kirkerne bærdygtigt – fokus på bl.a. gudstjenester
med lav deltagelse. Det kan både være at droppe
gudstjenester med lav deltagelse og flytte kl. 9
gudstjenester til kl. 9.30.
Drive kirkerne ud fra det mandat, MR opfatter at have fået
fra menighederne.

8. Aktivitetsudvalget
Forårskoncert
Sogneudflugt
Familiegudstjeneste/13. april i
Sahl

AJ taler med vores musikere om de vil arrangere
forårskoncert. Meget gerne med deltagelse af deres
”musikalske venner” og gerne et par fællessange.
Aktivitetsudvalget kommer med et forslag til
sogneudflugt.
Palmesøndag – 13. april – serveres let frokost i
konfirmandstuen efter gudstjenesten – umiddelbart regnes
med 35 deltagere.

9. Sognepræsten
Hvornår skal der være
gudstjenester?
Kl. 9 gudstjenester er ikke
optimale.

I forbindelse med ferieafvikling for MLC kan der
forekomme flere kl. 9 gudstjenester. MR forventer at
præsterne planlægger gudstjenesterne, så der ikke
udelukkende bliver gudstjenester i Sahl og Gullev kl. 9.
MR vil anbefale at følge tidligere MLC forslag om at
flytte gudstjenster kl. 9 til kl. 9.30. Kirketælling for Sahl
og Gullev viser da også, at der af og til er messefald ved
kl. 9 gudstjenester hhv. ofte lav deltagelse.

10. Kontaktperson
Personalemøde 18. marts

Personalemøde 18. marts

11. Personalerepræsentant

Intet at berette.

12. Kirkegårdsudvalget
Der er udsendt et referat
Varmestyring i Gullev,
Kirkegårdskort i Gullev

Varmestyring i Gullev fungerer nu.
Oprydning i el-skab afventer om der opstår yderligere
problemer. Drøftes igen om et år.
NS og VBJ undersøger mulighed for at få lavet kort - og
sætter arbejdet i gang, hvis prisen vurderes ok. VBJ
orienterer AJ inden arbejdet igangsættes.
Præstegården har fået en ny tørretumbler.
Graver team vedligeholder fremover, bedet foran
stuehuset i præstegården.

13. Aktivitetskalender (JMM)

Tages op på næste møde

14. Meddelelser fra formanden

Intet at berette

15 Eventuelt
NÆSTE MØDE 21.MAJ

Fastelavnsgudstjeneste drøftes på næste møde.

(husk referat til hjemmesiden)

Mødedatoer 2014

Onsdag d. 21. maj (budget og projektønsker inden 1. juni)
Onsdag d. 23. juli (flyttes evt. til august pga. ferie)
Tirsdag d. 2. september (forberede MR-valg )
Kirkesyn inden 1. oktober.
Torsdag d. 13. november (konstituering)

