Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag d. 1. september
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Dagsorden
Afbud fra Grethe
Septembers himmel er så blå.

Blad nr.:41

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Godkendelse af
Forretningsorden
Vedtægt for kasserer
Vedtægt for regnskabsfører
Vedtægt for kontaktperson
Vedtægt for sekretær

Godkendt

5. Aktiviteter
Ønske om nye aktiviteter
Ændringer af ”gamle” aktiviteter
6. Personale
betaling ved arrangementer

Der blev udarbejdet en liste med forslag til aktiviteter.
Denne liste vil vi senere arbejde videre med.

Forhold vedr. ansættelse af vikar

7. Sekretærtimer

8. Økonomi

9. Valg til stiftsråd
Ekstra menighedsrådsmøde

Godkendt

Personalet skal fremover ikke betale for deltagelse i
arrangementer afholdt af eget menighedsråd.
Menighedsrådet bliver betragtet som menighed, når der er
egenbetaling for arrangementer i egne sogne.
For deltagelse i arrangementer uden for eget sogn, bliver
der taget stilling til egenbetaling fra gang til gang.
Rådet blev orienteret om vilkårene der gælder, hvis der
bliver brug for en vikar for sognepræsten.
Punktet blev behandlet uden deltagelse af ansatte, pga
inhabilitet.
Antallet af sekretærtimer fordobles, således at der
fremover stilles 2 timer til rådighed pr. uge.
Ændringen gælder fra 1. September 2009.
For at være helt sikre på det nye regnskabsprogram, vil vi
ved næste møde gennemgå 8 måneders regnskabet og
sammenholde det med bankudtog.
Der afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde søndag
den 4. Oktober i forbindelse med høstgudstjenesten.
Eneste punkt er valg til striftsråd.

10. Eventuelle meddelelser fra
•

Sognepræst

•

Kontaktperson

•

Kirkegårdsudvalget

•

Personalerepræsentant

Sognepræst: Er startet op med 9 minikonfirmander fra
Sahl Skole den 1.september. Der er i år et meget stort
konfirmand hold på 32 stk.
Ønske om brug af prof. ”småbørns salmesanger” i
forbindelse dagplejernes juleafslutning.
Ønske om selv at kunne disponere over de sidste 4100 kr.
til indkøb af it-udstyr. Dette gav rådet lov til. Det blev

•

Aktivitetsudvalget

•

Formand

bestemt at Merete skal udarbejde en ”ønskeliste” som
rådet kan behandle og sikre at ønskerne kommer med i
næste budget.
Kontakt person: Har gennemført medarbejdersamtaler.
I forbindelse med dette fremkom ønske om betaling for
kursus til kirkesanger. Rådet gav tilsagn herom.
Ellen ønskede at deltage i kursus for ”Kontaktpersoner”
Dette blev også bevilliget.
Aktivitetsudvalget: Har udsendt referat fra afholdt møde.
Det blev diskuteret hvorledes høstgudstjenesterne skulle
forløbe. Det blev vedtaget at der ikke bliver opkrævet
noget beløb for forplejning hverken i Gullev eller Sahl.
Der er udarbejdet regulativ for gaver til kirkens ansatte.
Denne liste bliver drøftet på næste møde.
Det blev besluttet at Jens Martin er pr-ansvarlig og står
for omtale i Kirkeblad- opslag og annoncer når vi har
arrangementer.
Kirkegårdsudvalg: Maling af tagrytter ved Sahl Kirke er
nu udført. Har fået overslag til ompolstring af knæfald i
Gullev Kirke på 11.000 kr. Dette arbejde bliver igangsat.
Der har været afholdt kirkeværge kursus. JM refererede
fra dette.
Personale repræsentant: Intet.
Formand: 19, oktober fællesmøde for provstier vedr.
ansættelse af personalekonsulent i provstiet.
Der kan findes oplysninger vedr. forsikringer på
Kirkeministeriets hjemmeside.
Der kan ikke opnås refusion for tidligere medarbejder.

11. Eventuelt

Intet

