Sahl Gullev Menighedsråd

Onsdag d. 22. maj
kl.: 19:00 - 21:00

Rådsmøde (Åbent)

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 82

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida
Madsen (IM), Leif Poulsen (LP), Laila Hansen (LH), Jens
Deltagere: Martin Mølgaard (JMM), Bernd Jaaks (BJ)
Fraværende: Niels Skovridder (NS)
1. Sang

Højskolesangbogen nr. 326: ”Kom maj du søde milde”

2. Billeder af menighedsrådet

Snap-Shot

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt og underskrevet

5. Økonomi
Status
Budget 2014

Forslag til budget:
Præstegårdshave, adgangsforhold konfirmandstue, ur
Gullev, automatik varme, foredrag.

Gravsteder nedlægges når de udløber, med mindre
gravstedsejer fortsat vil betale for eller selv varetage
vedligehold.
6. Vedligeholdelse af gravsteder der
Inden nedlæggelse af gravsted kontaktes ejer med brev.
er udløbet
Graver tages med på råd for hvornår det er
hensigtsmæssigt at sløjfe gravsteder mht. at samle
gravstederne og have græs i friarealerne.
7. Næste kirkeblad
Hvad skal vi have med?

Friluftsgudstjeneste (AJ)
Forårskoncert (JMM)
Børnegudstjeneste 16. juni 10.15 i Sahl (JMM)

7a. Aktivitetsudvalget
Sogneudflugt 9. juni
Friluftsgudstjeneste 15. sept.
Koncert med basunist (Minna )

Sogneudflugt til Skanderborg 9. juni efter gudtjeneste
10.15 i Gullev. Opsamling i Sahl 11.25
Friluftsgudstjeneste 15. september kl. 14.00 med
Gudenåkoret fra Ulstrup (AJ, Opslag JMM)
”Børnekaffe” i våbenhus efter gudstjeneste 16. juni (AJ
og IM, Opslag JMM)
Aktivitetesudvalget arbejder videre med koncert på
Ormstrup – evt. i januar (AJ, IM, LP)

8. Sognepræsten

Aftengudstjeneste 25. juli. LH bestemmer tid og sted

9. Kontaktperson
Ansættelse af Bob

Bob er ansat i en kombinationsstilling, som graver i
Hjermind og gravermedhælper i Sahl-Gullev.
Stillingen i Sahl-Gullev er på 17 timer om ugen, 9
måneder om året.

10. Personalerepræsentant - Niels
11. Kirkegårdsudvalget
Præstegårdshaven, hvor langt er
vi?
Adgangsforhold til
konfirmandstuen
Referat fra møde 15. maj

Intet at berette.

LP og VBJ holder gang i haveprojektet kommer med
status på næste møde eller på mail.
VBJ undersøger muligheden for at få handicapbus til at
hente og løfte kørestolsbrugere op til indgangen.

12. Meddelelser fra formanden
Næste møde 24. juli

Mødet i juli aflyses. Næste møde 10. september.
Formanden kan fastsætte en dato og indkalde til møde
inden, hvis der opstår behov for det.

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Intet at berrette

