Tirsdag d. 22. januar
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Referat

Deltagere:

1. Sang

Blad nr.: 79

Referent: VBJ

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida
Madsen (IM), Bernd Jaaks (BJ), Leif Poulsen (LP), Laila
Hansen (LH), Niels Skovrider (NS)
Afbud: Jens Martin Mølgaard (JMM)
Det er hvidt herude.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt

4. Økonomi
Årsregnskab

Det foreløbige regnskab blev gennemgået.

5. Kirkeblad
Antal sider?
Møde i udvalget?

Bladets udseende bliver senere drøftet i udvalget. JM
Anna Steffen.

6. Indkøb af klaver

Anna foreslår organisterne at undersøge markedet for et
digitalklaver. MR vil som udgangspunkt gå med til en
udgift på ca. 25.000 kr. Det er vigtigt at et klaver er nemt
at flytte mellem præstegård og de 2 kirker.

7. Aktivitetsudvalget
Fastelavn - herunder bespisning
og annoncering/omtale
Skærtorsdag (ost/rødvin?)

Indkøbene blev fordelt.
JM sørger for annoncering
Skærtorsdag vil der blive serveret ost og rødvin i
våbenhuset, lige som vi gør når der er kirkekaffe.

8. Sognepræsten
Ændringer til gudstjenesteplan

Gudstjenesteplanen blev gennemgået og justeret. Laila
sender et nyt skema rundt.
Ferie 2 – 8. februar og 2 – 9 marts. 6. – 12 maj

9. Kontaktperson

Der er indkaldt til personalemøde 27. januar.

10. Personalerepræsentant
Personalemøde 27. januar
Hvordan skal vi have hjælp på
kirkegården i 2013?

Mikrofon og højtaleranlæg bliver kontrolleret i begge
kirker.

11. Kirkegårdsudvalget
Belysning Gullev kirkegård
Belysning af Gullev kirke
Præstegårdshaven
Ramper til Sahl kirke og til
konfirmandstuen.
Kirkesyn 2013

Lyset blev flot. Tids indstillingen skal dog justeres, så der
ikke er lys hele natten.
Der er indgået aftale med en skoventreprenør, om at fælde
træer i præstegårdshaven.
Gårdudvalget vil se på mulighed for ramper.
Forslag om at kirkesyn flyttes til om foråret, da det giver
mulighed for at få eventuelle reparationer med i budgettet.
Vi forsøget at få synet før 22. maj.

12. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om forskellige
generalforsamlinger og møder.
Vores lønaftale med graver er godkendt af Fakk.

13. Evt.

Intet at berette

