Sahl Gullev Menighedsråd (MR)

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Regnskab udsendt gældende til
1. okt.

5. Menighedsrådsvalg 2012
Dispensation til 3+3

6. Arv
Beretning fra lampeudvalg

7. Aktivitetsudvalget
Julefrokost 25. nov
De 9 læsninger 4. dec.
Julekoncert 14. dec.
Adventseftermiddag
Nytårsaften
Kirkekaffe 15. januar
Evaluering foredrag

Torsdag d. 17. nov.2011
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 68

Referent JMM

Merete Lindhardt Christensen (MLC), Anna Jespersen
(AJ), Jens Martin Mølgaard (JMM), Ida Madsen (IM),
Bernd Jaaks (BJ), Niels Skovrider (NS).
Vagn Bach Jensen (VBJ) deltog ikke i pkt. 1 til pkt. 7
Afbud: Grethe Laursen (GL)
Højskolesangbogen nr. 359: ”Skyerne gråne og løvet
falder”
Godkendt
Udsat til næste møde
Økonomien ser fin ud – forbrug af vikartimer og udgifter
til kirker er ikke så stor som budgetteret. Ikke budgetteret
udgift til kloak i præstegården på ca. kr. 30.000,MR ser positivt på muligheden for at lave valget som en
slags generalforsamling.
Fordeling af MR medlemmer er egentlig 3+2 til hhv.
Gullev og Sahl. Vi har fået dispensation, så der er lige
mange medlemmer i MR, fra hvert sogn. Det afgøres på et
senere møde om vi skal søge dispensation igen.
Udvalget har et forslag til lampe, der arbejdes videre med
at finde andre muligheder og udarbejde et forslag og få
tilbud hjem på opgaven.
MR+personale julefrokost 25. november kl. 18.30 i
konfirmandstuen.
De ni læsninger 4. december kl. 16 i Gullev.
Julekoncert 14. december kl. 19.30 i Sahl. Hjælpere
mødes kl. 17.30 i præstegården.
Adventseftermiddag 6. dec. Kl. 14 i præstegården.
Nytårsgudstjeneste i Gullev 31. dec. Kl. 16 – der serveres
portvin efter gudstjenesten.
Kirkekaffe efter gudstjeneste 15. januar i Gullev kl. 19
Der var 26 til spisning og ca. 30 til foredraget.
BUSK ”Pølsegudstjeneste” en succes ca. 70 deltagere.

8. Sognepræsten
Ændring af gudstjenesterne i
julen

MLC vil gerne lave børnegudstjeneste kl. 11 i Gullev – og
alm. gudstjeneste kl. 15 i Gullev og kl. 16 i Sahl. MR
synes det er en god ide, som skal prøves.

9. Kontaktperson
Afholdt MUS

AJ har holdt de fleste af MUS samtalerne, der mangler en
enkelt.

10. Personalerepræsentant

NS ønsker en slags drejebog til gudstjeneste bl.a. med
hvornår der skal lys i stager, altergang mv.

11. Kirkegårdsudvalget
Referat fra sidste møde udsendt
Kirkesyn
Fastsætte dato for
havekonsulentbesøg
Postkasse til præstegården

Kloaksagen er løst. Tømrer kommer og ser på
loftsisolering i præstegården og kommer med forslag til
løsning. Havekonsulent er hyret til at se på
præstegårdshaven i januar-februar og komme med forslag
til haveplan. JMM+VBJ får lavet en tegning af hus og
have.
Punkter fra kirkesyn og præstegård, havekonsulent og
gårdudvalg, vil indgå i næste års prioriteringsliste.
VBJ snakker med præsten om at flytte eksisterende
postkasse. Graver opsætter postkasse ude ved vejen.

12. Meddelelser fra formanden

Intet at berette.

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

JMM snakker med Steffen om at husstande uden reklamerør får bladet.

