Torsdag d. 14. jan. 2010
kl.: 19:00 - 21:00

Sahl Gullev Menighedsråd

Blad nr.: 45

Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Rådsmøde (Åbent)

Referat
Anna Jespersen (AJ), Grethe Laursen (GL), Ida Madsen
(IM), Ellen Jeppesen (EJ), Merete Lindhardt Christensen
Deltagere: (MLC), Jan U. Petersen (JUP), Vagn Bach Jensen (VBJ),
Jens Martin Mølgaard (JMM).
1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden

Sneflokke kommer vrimlende (nr. 303)
Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Underskrevet og godkendt med følgende præcisering:
”Gravsteder sløjfes, når de ikke er betalt efter 1 år og der
forinden er sendt en rykker, som anbefalet brev”

4. Prioritering af årets opgaver
se bilag

Listen prioriteret for hver af de to kirker og præstegården.
Kirkegårdsudvalget er ansvarlig for at sætte opgaverne i
gang.

5. Forretningsgang ifm. arv
fra Arne Pedersen

Der er testamenteret kr. 200.000,- til udvendig brug ved
Gullev kirke. Kan bruges til at forbedre adgangsforhold
for gangbesværede og til udsmykning. Formanden sender
ideer til advokaten inden 21. januar.
Ideer fra mødet: Bedre forhold for gangbesværede, belysning, kirkeur, haveanlæg (skovtur), skulptur.
Stiftet påser at pengene bruges i den ånd de er givet.
Menigheden inviteres til at komme med ideer.

6. Økonomi

Kassereren forsøger at have regnskabsrapport fra 2009
med til næste møde.

7. Fastsættelse af honorar for
kirkeværger, kontaktperson og
formand

Vi følger provstiudvalgets takstblad.

8. Snerydning

9. Årets aktiviteter
fastsættelse af møde
se bilag

Jan undersøger om en sneslynge til havetraktoren er egnet
til behovet. Koster ca. kr. 10.000,Der holdes et særskilt MR møde onsdag 10. februar kl. 19
i konfirmandstuen, hvor eneste punkt på dagsordenen er
hvilke aktiviteter vi vil lave i løbet af året. Jan deltager
ikke i mødet.
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10. Aktivitetsudvalget
Visitats
Fastelavn
Foredragsaftner

Visitats: Aktivitetsudvalget sørger for frokost. Efter
gudstjenesten samles biskop, MR og personale til frokost i
konfirmandstuen.
Fastelavn: Akt.udvalg er ansvarlig
Foredrag med Bent Ole Pedersen og Knud Olsen hhv. 28.
januar og 25. februar annonceres i Lokal-Nyt og med
opslag i kirkerne og ved købmanden.

11. Sognepræsten (MLC)
Gudstjenester
Tolk ved bryllup

Overvejer musik+børnegudstjeneste i forbindelse med
påsken.
MR vil ikke stille tolk til rådighed i forbindelse med
bryllupper. Brudeparret må gerne selv stille med en tolk.

12. Kontaktperson (EJ)
Orientering om overenskomster
Personalehåndbog
Samarbejde mellem sogne

MU samtaler er afsluttet. Her fremkom ideer og der er
indført personalegoder i form af frugtordning og ind
imellem rundstykker om søndagen.
Der er lavet nye overenskomster og det betyder at der skal
laves nye ansættelsesbeviser for personalet. Forventes klar
i starten af februar.
Personalehåndbog forventes klar til juni. Inspiration
hentes fra andre sogne mv.
Regulativ for kirkeværge tilpasses.

13. Personalerepræsentant (JUP)
Energiforbrug, vand, Stophane
Kursus
Indkøb kontor / værksted

Der er brugt lidt mere energi i 2009. Forbrug:
Gullev Olie: 2370 L El: 4970 kWh Vand: 18 m3
Sahl
Gas: 2790 m3 El: 2150 kWh Vand: 46 m3
Utæt stophane i Sahl skal skiftes.
Jan deltager på et muldvarpekursus.
Jan må bruge op til kr. 4000,- til kontorstol + bord
Jan indkøber en batteriboremaskine m. lampe, når han
finder et passende tilbud.

14. Kirkegårdsudvalget

Intet at referere.

15. Meddelelser fra formanden
Konference
Ændring af mødedato i marts
Forretningsorden/gaveregulativ
Hjemmeside og blad

Orientering om konference vedr. udsmykning af
kirkegårde.
MR møde i marts flyttet fra 16. marts til 17. marts.
Gaveregulativ indlagt som en del af forretningsorden.
Steffen Nørregaard vedligeholder hjemmeside og er
redaktør for Kirkebladet.

16. Eventuelt

Intet at referere.
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Opgaver ved kirkerne i Sahl og Gullev, samt præstegården

Prioritet

Sahl kirke

1
2
3
4
5
6

Træer fældes. Det nordvestlige hjørne af diget falder ned pga. det store lindetræ. Træ ved
digets syøstlige hjørne hælder ud over vejen. Se rapport.
Indvendig pudsning af kirkerum
Automatisk låsning
Udskifte beplantninger på udvalgte gravsteder
Maling på udhænget på kirken skaller af
Nye puder til knæfald ved alteret (er meget hårde).
Ifølge synsprotokol:
Gamle mangler
Murankre fornys (iflg. provstiudvalg skal der kigges på det ved
provstesynet)
Hynderne på kirkebænkene renses
Pletmaling af kirkebænke
Lysekroner pudses
Nye mangler
lindetræ
Træerne ved norddiget skygger for hinanden
Træerne ved syddiget – overveje om de skal fjernes
Derudover

Gullev kirke
1
2
3
4
5
6

Træerne langs syddiget – overveje om de skal bevares + norddige. Se rapport.
Renovering ag vejen op til kirken
Automatisk låsning
Udskifte beplantninger på udvalgte gravsteder
Billedet bag døren indrammes
Male kirkelågerne
Ifølge synsprotokol:
Gamle mangler
Kirkebænke pletmales
Lysekroner pudses
Nye mangler
Taget på våbenhuse holdes under observation
Skabe læ langs vestdiget
Derudover:

Præstegården
1
2

Ifølge synsprotokol:
Beplantning i præstegårdshaven tages op til overvejelse
Brændeovn – skiftes evt.

