Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

Afbud:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

4. Arv

5. Kirkesangerkursus
6. Økonomi
Halvårsregnskab
Fælles regnskabsfører
Kursus i momsregler 28/10

7. Aktivitetsudvalget
Høstgudstjeneste Sahl
Høstgudstjeneste Gullev
Friluftsgudstjeneste, Ormstrup
Fællesspisning/foredrag
Babysalmesang
Kirkekaffe i jan+febr. 2011
Annoncer i Lokal-Nyt fremover?

8. Sognepræsten
Børne-julegudstjeneste

Tirsdag d. 31. aug. 2010
kl.: 19.30 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 53

Referent JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens
Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM), Ellen
Jeppesen (EJ), Merete Lindhardt Christensen (MLC)
Grethe Laursen (GL) deltog fra punkt 7.
Jan U. Petersen (JUP)
Nr. 420: ”Nu er det længe siden”
Godkendt
Godkendt referat underskrevet.
Uret på Gudenådalens museum, virker ikke. (lavet af
smede-Jens, der var landsbysmed i Gullev i 1700-tallet).
AJ undersøger om museet vil af med den og hvis ja, bliver
næste skridt af få ”byggetilladelse” til at opsætte den i
våbenhuset, hos relevante myndigheder, og at undersøge
pris for reparation.
Gitte søger selv kompentancefonden om tilskud. Hvis der
kommer afslag, betaler MR.
Status er, at der er styr på økonomien. Der er lidt råderum
for resten af året.
I første omgang fortsætter vi med egen kasserer og
bogfører. Når ordningen er evalueret, drøfter vi ordningen
igen.
VBJ tager på kursus.
Kirkeaften i Gullev var en stor succes med 76 gæster til et
godt foredrag.
I Sahl alm. gudstjeneste kl. 17, lørdag før høstfesten.
I Gullev kirkekaffe efter gudstjenesten.
Friluftsgudstjeneste er på plads.
Fællesspisning og foredrag 5. November: Vi skal komme
og hjælpe med at stille borde op kl. 17.
Babysalmesang forsøger vi at starte i Gullev i efteråret
maks. kr. 10.000,- inkl. alt.. Udgangspunktet er 5-7
gange.
Ok at der fremover er kirkekaffe i januar og februar. i
stedet for april-maj.
Med hensyn til annoncer veksler vi fortsat mellem de to
aviser. Aktivitetsudvalget vurderer hvilken avis der skal
annonceres i.
Problemer med at børnene kan køre med skolebussen til
konfirmandundervisning. JMM undersøger.
MLC arbejder på børnejulegudstjeneste.

9. Kontaktperson
Børneattester
JMM personalelister mm. jf.
sidste møde

Børneattester på vej.
JMM færdiggør listen med fødselsdage. Ellen og Vagn
hjælper m. personale.
EJ sender fil m. personalehåndbog. EJ og AJ skal
underskrive trykte eksemplarer til personalet.

10. Personalerepræsentant

Intet at berette.

11. Kirkegårdsudvalget

Knæfald i Sahl. VBJ synes ikke resultatet er blevet godt,
tages op på udvalgsmødet.
AJ Undersøger el-låsesystem.

12. Medlemskab af Danske
sømandskirker

13. Meddelelser fra formanden

14. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Vi vil ikke have et medlemskab. På et senere møde vil
drøfte mere generelt, om og hvilke projekt(er) vi evt. vil
støtte. Der er mange muligheder.
Til høstgudstjenesterne samles der ind til
sømandskirkerne.
Provstesyn. 10. september. Dem fra MR der kan møder kl.
13 i Gullev, kl. 14 i præstegården og kl. 13 i Sahl.
Vikra-blad. (Viborg Kirkeradio) opsættes i kirkernes
opslagstavler.
EJ foreslår at kirkeblad evt. laves sammen med
borgerbladet (nuværende udgave af kirkebladet måske lidt
kedelig). Alle personer på billeder skal trykkes med navn.

