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Torsdag d. 8.okt.2009
Blad nr.:43
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Dagsorden
Afbud fra Vagn B.Jensen – stedfortræder
Svend Erik Andersen indkaldt.
Nu falmer trindt om land (nr. 352)
Dagsorden godkendt
Der har været personalemøde – ikke personalesamtaler.
De kommer senere. Ellers godkendt.
Regnskab godkendt og underskrevet.
Bemærkninger fra revision:
Ingen kritiske bemærkninger. Et par af de vigtigste:
Kvartalsregnskaber skal fremsendes senest 2 mdr. efter
kvartal slut.
Faktura til kirke/menighedsråd, skal adresseres til
kirkekassen.
For øvrige bemærkninger henvises til regnskabet.
Der er nogle problemer med regnskabsprogrammet.
Grethe prøver at få kontakt til Skovbo. Grethe og Vagn er
tovholdere.
Generelt er kirken vært ved
kirkefrokost/kaffe/portvin/champagne mv. efter
gudstjeneste. Dvs. der er ingen betaling og der er heller
ingen tilmelding.
Ved øvrige arrangementer i konfirmandlokale og Bystedet
er der ingen betaling for kaffe.
Udsat
400 træer er ødelagt af rådyr og harer. Nye træer koster
ca. kr. 12,- pr. stk. Dvs. ca. kr. 4.800,- ekskl. Moms.
Det vil koste ca. kr. 6.000,- inkl. moms.
Vi skal have hegn sat op og nye træer. Ejvind Glerup
bliver også bedt om en pris.
Ellen får en pris fra Hedeselskabet.
Vagn indhenter priser og sætter arbejdet i gang.
Danske Kirkedage 2010 – Viborg stift er arrangør
IT: MR står får skærme KM står for printere og PC.
Minikonf. forløb lidt kort. Overvejer at invitere holdet
igen næste år til et kort forløb.
Problemer med tlf.linien. TDC lidt sløve. Har nedgraderet
internethastigheden. Merete kontakter KM mht. til
internet. Hvis telefon svigter igen, kontaktes TDC for at få
linien bragt i orden.
Merete har ikke været helt tilfreds med rengøring af
kontor og konfirmandstue. Ida og Merete laver en
specifikation for rengøring af kontor og
konfirmandstue/toilet.

10. Meddelelser fra aktivitetsudvalget
Herunder kommende aktiviteter
BUSK
Allehelgen
Foredrag
Julekoncert

11. Meddelelser fra kirkegårdsudvalget

12. Meddelelser fra kontaktperson
13. Meddelelser fra personalerepræsentant

14. Meddelelser fra formanden

15. Eventuelt

Julekoncert flyttes, da Bj.bro holder koncert samme dag.
Udvalget finder ny dato og inddrager vores egne
musikanter (Gitte og Benedikte) i arrangementet.
Foredrag 28. oktober kl. 19 om pilgrimsvandring v.
Hanne og Knud Andersen, Viborg. Annonce og
pressemeddelelse. Udvalg sender materiale til JMM
BUSK gudstjeneste: I Sahl 25. oktober kl. 10.15.
Barnedåb, afslutning af minikonf. Og kaffe (Jan) med
kage (bagt af Jan) i våbenhuset.
Allehelgen i Gullev 1. november kl. 19. Kaffe og kage i
Våbenhuset (Ellen)
Fredslys 29. november i Sahl kl. 19. Kaffe og kager i
våbenhuset (Grethe).
Aftengudstjeneste i Gullev med de ni læsninger. 6.
december kl. 16. Merete forbereder indlæg til kirkebladet
og finder 9 oplæsere.
Julegudstjenester bør holdes senest kl. 16.
Nytårsgudstjeneste kl. 16 i Sahl. Champagne og
kransekage i våbenhuset.
Forslag om gudstjeneste inden høstfest og tænke
gudstjenester sammen med arrangementer i Gullev og
Brokbakken. Tages op senere.
Næste kirkeblad dækker december, januar og februar.
Fastelavn. Sahl 10.15 og Gullev kl. 14.
Asfaltarbejde i Gullev. Tilbud på kr. 31.000,- inkl. Moms.
Udsættes til foråret. Vagn giver entreprenør besked. Der
ønskes yderligere tilbud, hvis det skal laves.
Kirkesyn. Murankre indgår i kirkesyn næste år. Der er
træer vi ønsker fjernet. Kirkegårdskonsulent inddrages
med henblik på helhedsplaner. Kirkediger trænger til
delrenoveringer
Knæfald ved alteret i Gullev er ompolstret, fremstår nu
flot i rødt stof.
Ellen og Jan indkøber nye vaser så de passer til det nye
knæfald (op til kr. 2.000,-).
Mht. kursus for kirkesanger, kontakter Ellen MR i
Bjerringbro for at undersøge mulighed for at dele udgifter
til (delvis) dækning af kørsel.
Jan skal på kursus: ”Grundlæggende lederuddannelse.”
Det foregår hen over vinteren.
Dispensation for at vi har to kirkeværger i resten af
valgperioden.
Midtjyllands Avis har tilbudt at vi kan få døbte nævnt i
avisen. Merete og Gitte beslutter om de vil/kan yde denne
service.
Problemer med betaling for vedligehold af et gravsted.
Grethe og Jan finder ud hvordan sådanne sager skal
håndteres. Tages op på næste møde.

