Sahl Gullev Menighedsråd (MR)

Rådsmøde (Åbent)

Onsdag d. 17. marts 2010
kl.: 19:20 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.:50

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Grethe Laursen (GL), Ida Madsen
(IM), Merete Lindhardt Christensen (MLC), Jan U.
Petersen (JUP), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens Martin
Mølgaard (JMM).
Deltagere:
Ellen Jeppesen (EJ) deltog ikke i mødet.
Grethe Laursen (GL) deltog ikke i pkt. 11 ang.
træfældning.
1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Regnskab 2009
5. Økonomi 2010

6. Vedtægt for kirkeværgen
Godkendelse

7. Aktivitetsudvalget
Palmesøndag
Sogneudflugt

8. Sognepræsten
Hjemmeberettelsessæt
Antennebidrag

Nr. 323 ”Der er forår” af Benny Andersen
Godkendt
Godkendt og underskrevet
Godkendt og underskrevet
Orientering fra kassereren (VBJ)
Besluttet at opsige kontroleftersyn af teleslynge (ca.
2.500,- pr. år) (VBJ)
Formanden orienterede om afvigelser i forhold til
standardvedtægt fra IT skrivebordet. Vedtægt med
formandens ændringsforslag godkendt.
Palmesøndag med let frokost efter familiegudstjenesten
kl. 11, i konfirmandstuen. Der kommer Påskelam i år.
Sogneudflugt søndag 13. Juni. Starter kl. 10.15 med
gudstjeneste i Sahl Kirke. Herefter i bus til Non Mølle
Kro i Birgittelyst, med middagsmad. Herefter til
Skovgaardsmuseet med rundvisning kl. 13.30.
Rundvisning i Domkirken kl. 15. Til slut besøger vi
Brygger Bauers Grotte til øl, vand eller kaffe. Hjemme
igen ca. kl. 18. Egenbetaling på mad og drikkevarer.
MLC indkøber nyt ”hjemmeberettelsessæt” (hjemme
altergangssæt).
Tvivl om kirkekassen skal betale for TV kanaler via
bredbåndsforbindelse. MLC undersøger.

9. Kontaktperson
Møde om overenskomster

VBJ, EJ, AJ deltager i møde vedr. nye overenskomster.
Resten af punktet udsat til næste møde.

10. Personalerepræsentant

JUP er kommet godt i gang med Skovbo
kirkegårdsprogram. Begge kirkegårde er indtastet. Prøver
at få konsulentbesøg udsat til efteråret.
Forslag om indkøb af projektor til konf.stue. Tages op på
næste møde.

11. Kirkegårdsudvalget
Referat fra sidste møde
Træfældning
Automatisk låsning

ST Skoveentreprenør bliver bedt om snarest at fælde og
rodfræse træerne (JMM). MR sørger selv for oprydning
(VBJ).
Aut. Låsning udsættes til næste møde i gårdudvalget.
Håndværksmaleren sættes i gang med indvendig rep.
maling af kirken (AJ).
Ompudsning af sokkel sættes i gang (JUP)

12. Meddelelser fra formanden

Kontaktet nabo menighedsråd angående fællesmøder om
udvidet samarbejde. Modtaget positivt.
AJ og JUP deltager i kirkegårdskvalilitetskursus i Aarhus.

13. Eventuelt

MLC: Pilgrimsvandrere kommer på besøg 11. Juni om
formiddagen.
Der købes nyt kaffe hver gang vi har MR møde.

