Tirsdag d. 10, sept. 2013
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Blad nr.: 83

Dagsorden
Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida
Madsen (IM), Grethe Laursen (GL), Laila Hansen (LH),
Deltagere: Niels Skovridder (NS)
Fraværende: Jens Martin Mølgaard (JMM), Bernd Jaaks
(BJ)

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat
4. Økonomi
Hvordan er status nu?
Revisor kommentarer regnskab
2012

5. Ansættelse af organist
Hvad gør vi?

Det lysner over agersfelt
Godkendt.
Underskrevet.

Halvårs regnskabet blev fremlagt. Det viser et betydeligt
overskud på ca. 90.000 kr.
Revisionsbemærkningerne blev gennemgået på mødet og
godkendt af menighedsrådet.
Vi vil søge en ny organist. Vores håb er at vi igen får to
ansatte, der kan afløse hinanden.
Vi vil annoncere på jobnet, og opslag på konservatoriet
Anna sætter det i gang. Ansøgningsfrist sidst i september
og samtaler i uge 41.
Aftale er på plads med Minna Due. Niels kører stole til
Ormstrup. Koret består af ca. 30 medlemmer.
Busk søndag d. 27 oktober. Det bliver samme dag vi har
sidste gudstjeneste med Laila. Alle konfirmander er
specielt inviteret, så der skal forventes mange deltagere
også ved traktement.

6. Aktivitetsudvalget
Friluftsgudstjeneste
BUSK
Allehelgen
Julekoncert
Foredrag?

Allehelgen. 3. november i Gullev. Kaffe efter
gudstjeneste.
Julekoncert. Luic vil sammensætte koncert, gerne
sammen med Gitte. Vi satser på 1. uge i december.
Foredrag: vi vil meget gerne fortsætte med nogle
foredrag. Gerne både på et lille niveau med en enkelt
foredragsholder i konfirmandstue.
Også gerne en enkelt dyrere foredragsholder i Minihallen

6 . Sognepræsten

Laila har undervist en enkelt gang på friskolen i
kristendomslære. Ønsker at kunne bruge lidt ekstra penge
på at transportere konfirmanderne til Sahl.

7 . Kontaktperson
Ansættelse af Bob
Kursus Niels

Stadig problemer med at få aftalen med Bob godkendt.
Niels skal på kursus. (siger formanden)

8. Personalerepræsentant

Ønske om at oprette en græsplæne-kistegrav i Sahl.
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Kirkegårdsudvalget
Præstegårdshaven – hvor langt er
vi?
Sidste møde

Gårdsudvalg: Der er udarbejdet et nyt have-forslag.
Gårdudvalget vil gennemgå planen og finde ud af hvordan
vi komme videre. Det er et ønske at der bliver udført en
god del af arbejdet allerede i år.

Kirkeven

Forslag om at menighedsrådet skal stille med en ven til
gudstjeneste, som så skal invitere en ven næste søndag.
Forslaget kunne ikke lige vedtages nu. Men alle var
positive.
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11. Meddelelser fra formanden
Høring om folkekirkens struktur

Vi har ikke kræfterne til at stille med et høringssvar.
Julefrokost. Fredag den 15.november. kl. 19.00

11 . Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Forslag om et gelænder ved indgang til Sahl kirkegård.
Niels sørger for at det bliver udført.
Vi sørger for en afskedsgave til Leif.
Oplysning om distriktsforeningsmøde om DIAKONI
onsdag d. 25 september i Bjerringbro

