Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag d. 17. marts 2009
Blad nr.:38
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Deltagere:Merete Lindhardt Christensen, Anna
Jespersen, Ellen Jeppesen, Grethe Laursen, Ida
Madsen, Jens Martin Mølgaard, Jan U. Pedersen
Vagn Bach Jensen. Tidligere kasserer Birgit Haahr
deltog i punkt 5.
Referat:
Velkommen lærke li!

1. Sang
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Punk 7 personaleforhold.
Mødepunkter under lukket møde Overføres til lukket dagsorden.
3. Protokol: Godkendelse og
Godkendt.
underskrift af referat

4. Konstituering

Formand: Anna Jespersen
Næstformand: Ida Madsen
Kassere: Grethe Lauersen
Sekretær: Vagn Bach Jensen.
Kontaktperson Ellen Jeppesen
Kirkeværgerne fortsætter: Paul Pabst og Peter
Hinnerup
Bladudvalg: Merete Lindhardt Christensen, Anna
Jespersen, Jens Martin Mølgaard.
Aktivitetsudvalg: Grethe Laursen, Ida Madsen,
Ellen Jeppesen.
Præste- og Kirkegårdudvalg: Anna Jespersen, Jens
Martin Mølgaard, Vagn Bach Jensen.

5. Godkendelse af regnskab

Birgit Haahr gennemgik regnskabet. Rådets
bemærkninger blev tilføjet som bemærkning til
regnskabet.
Der blev fundet fejl i budgettal. Disse vil blive
rettet, og der vil blive fremsendt rettelsesblade til
menighedsråd.

6. Forretningsorden
se bilag
7. Personaleforhold
Kompensation ifm. manglende
gravermedhjælper
Ansættelsesforhold - organist
8. EDB til regnskab og kirkegårde
se bilag
9. Kirker og kirkegårde
se bilag

Udsat til næste møde.
Overført til lukket møde.

Der blev nedsat et udvalg, bestående af kasserer
graver og sekretær.
Punktet overføres til udvalgsarbejde

10. Aktiviteter
se bilag

Punktet overføres til udvalgsarbejde

11. Eventuelle meddelelser fra

Præsten: Orientering om mange reklamer vedr.
koncertmuligheder.

•

Sognepræst

•

Kontaktperson

•

Kirkegårdsudvalget

•

Personalerepræsentant

•

Aktivitetsudvalget

•

Formand

Takkebrev fra Bent Ole Petersen for
fødselsdagsgave.
Spørgsmål om MR ønskede at indgå aftale med
vinduespudser om at få vinduer i konfirmandstue og
kontor pudset, hvis præsten vælger at få private
vinduer pudset 3 – 4 gange årligt?
.
Ønske om yderligere sekretær tid – gerne 3 timer pr
uge.
Opmærksom på at Sahl købmanden kan levere
altervin.
Ønske om at betale bustransport for konfirmander
når der skal være generalprøve i Gullev Kirke.
Friskolen har spurgt om at må komme i Sahl Kirke
med et par klasser til påske. Merete har lovet
forklare dem om nadveren
Kontaktperson: Har afholdt møde med alle
medarbejdere. Der bliver senere på året afholdt
fællesmøde hvor også præst og formand deltager.
8 har ansøgt stillingen som gravermedhjælper.
Vedligeholdsaftale af skov-rejsningsområdet vil
koste 5800 kr. pr år Stien i mindelunden er færdig,
det er ikke meningen at der skal sås græs.
Personale repræsentant: Gør opmærksom på at der
fortsat er ønske om køb af ny traktor til Sahl Kirke.

12. Eventuelt

13. Planlagte møder

Formand: Den nye klokke er endelig godkendt.
Præstegårdens jordsalg er endelig godkendt i stiftet.
Indkaldt til møder i Viborg Stift med deltagelse af
biskop
Brev fra Stiftet vedr.rejse til Skotland 18-22 juni.
Ellen: Forslag om at menighedsrådet skal afbilledes
i kirkebladet.
Grethe: Ønsker at deltage i kassererkursus som
firmaet Skovbo udbyder.
Ida: Ønske om flere stole i konfirmandstue.
23 april – 17 maj – 18 juni – 23 sept – 19 nov.

