Torsdag d. 20. sept. 2012
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Deltagere:

1. Sang

2. Godkendelse af dagsorden

Blad nr.: 75

Referent: JMM

Merete Lindhardt Christensen (MLC), Anna Jespersen
(AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Grethe Laursen (GL), Ida
Madsen (IM), Bernd Jaaks (BJ), Jens Martin Mølgaard
(JMM), Niels Skovrider (NS)
Sang: Sensommervise
Dagsorden godkendt.
Pkt. 9 rykket frem som pkt. 4.

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Referat godkendt og underskrevet.

4. Sognepræsten

Præsteparret har fået tildelt et barn til adoption, og derfor
skal vi finde en vikar inden for de næste 2-3 måneder, da
præsten skal have barselsorlov.
Det giver også nogle praktiske opgaver, der skal løses,
bl.a. computer til KM.
Evt. overvejes yderligere beplantning ud mod Frisholtvej,
så præstegården bliver mere lukket.
Der er ingen gudstjeneste søndag 23. december.

5. Økonomi
Underskrivning af årsregnskab
Referat fra budgetsamråd

Generelt har Sahl-Gullev kirker en sund økonomi.
Der er plads til at lave nogle af de ønskede/planlagte
forbedringer.
Regnskabet er godkendt af revisor, med et par ubetydelige
bemærkninger.

6. Menighedsrådsvalg
Kandidatlister
Kursus for nye eller genvalgte
medlemmer

Hele menighedsrådet er genvalgt.
Tilmelding til kursus for nyvalgte menighedsråd 13.
november –15. november kl. 19-22 på Naturgas i Viborg.

7. Kalendere
Salg af telegrammer

8. Kirkebladet
Hvad skal vi have med slut
september?

8. Aktivitetsudvalget
Høstgudstjeneste
BUSK
Allehelgen (kaffe)
De ni læsninger (kaffe)
Julekoncert

Kalender som gave til jul bliver droppet igen.
NS sætter nogle telegrammer i hver kirke, som
interesserede frit kan tage.
MR valg (JMM)
Friluftsgudstjeneste (AJ)
Busk gudstjeneste (MLC)
Høstgudstjeneste (MLC)
Ny organist (AJ)
Allehelgen (MLC)
Spil dansk dag 25. oktober (AJ)
Høst gudstjeneste 6. oktober kl. 17
Busk med grillpølser 28. oktober kl. 11. VBJ-JMM og
Claus L. Christensen sørger for indkøb og grilning.
Allehelgen m. kaffe i Gullev 4. november kl. 16
Ni læsninger 2. december i Sahl kl. 15.30 –Sahl
Borgerforening sørger for gløgg og æbleskiver

Adventseftermiddag
Spil dansk dag 25/10
(Steffen+Gitte)

Julekoncert 11. december kl. 19 med Silkeborg kor.
Adventseftermiddag –MLC prøver at aftale med IngeLise Nørregaard–IM hjælper med kaffe.
Spil dansk dag 25. oktober - AJ undersøger muligheden. I
konfirmandstuen med kaffe.
Tilbud om at få nogle af de unge musikere til at lave
koncert i jagtstuen på Ormstrup, vil vi arbejde videre med.
Evt. fredslys med eftermiddagsgudstjeneste 9. december
kl. 16 i Gullev.

10. Kontaktperson
Julefrokost
Møde vedr. personale

Julefrokost fredag 9. november kl. 18.30
Organist ansat –kontrakt er underskrevet

11. Personalerepræsentant

Intet at berette.

12. Kirkegårdsudvalget
Møde m. præst og KG udvalg om
præstegårdshaven
Kirkesyn

Møde om haveplan tirsdag 2. oktober kl. 19 –i
præstegården –AJ, VBJ, JMM deltager.
Kirkesyn 27. september kl. 16.15 –starter i Gullev –Syn
af præstegård droppes i år.

13. Meddelelser fra formanden
Svar fra biskop om
gudstjenestefrekvens

14. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Biskoppen har godkendt vores ansøgning om at afskaffe
dobbeltgudstjenester, i de to kirker, på almindelige
søndage.
GL indkøber et stempel.
Arv Gullev Kirke: Forslag om at opsætte nogle pæne
bænke ved kirkediget ved P-pladsen. og evt. inde på
kirkegården. Lampeudvalg kommer med forslag til
bænke.
Gullev Kirke: Forslag om at etablere fliser mellem
våbenhus og graverhus. Laves i forbindelse med
opsætning af lamper.

