Sahl Gullev Menighedsråd

Tirsdag d. 19. maj 2015
kl.: 19 - 22:00

Rådsmøde (Åbent)

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Deltagere:

Blad nr.: 98

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens
Martin Mølgaard (JMM), Niels Skovridder (NS), Ida
Madsen (IM), Merete Lindhardt Christensen (MLC),
Grethe Laursen (GL)
Fraværende: Bernd Jaaks (BJ).

1. Sang

”Storken sidder på bondens tag”

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

JMM: På næste møde gennemgås om alle referater er
underskrevet.

4. Økonomi

Regnskab for 2014 godkendt.
Afleveret 6. april 2015 kl. 9.31.
VBJ: Der indføres fremover rykkergebyr, når der rykkes
for betaling, for pasning af gravsted.

5. El-klaver

JMM, NS: Ledninger til klaver, forstærker og højttalere
opmærkes, så det er nemt at samle.
Niels kan flytte klaveret og Bob kan hjælpe med at stille
det op.
NS: Malthe og Kasper og finder et klaver nr. to. Skal både
have god lyd og ben så det er nemt at flytte. Prisen er ikke
afgørende. Evt. Inddrages Dynes.

6. Vikardækning, kirkesanger

MLC: Aftaler med Gitte, at hun finder vikarer for både
kirkesanger og organist.
Gitte og MLC laver en liste over vikarer for både sangere
og organister.
I ferier findes en person, der sørger for at finde musiker
og sanger til kirkelige handlinger.
VBJ laver udkast til takster for både fast personale og
afløsere.
Dette punkt tages op igen på næste møde.

7. Anvendelse af arv

VBJ: AJ forslag -Træskulptur, af træ fra et af
kirkegårdens træer. VBJ spørger Søren Brynjolf.

8. Aktivitetsudvalget

En rigtig flot forårskoncert. 57 deltagere.
MLC: Laver annonce vedr. sogneudflugt.
MLC: Randers Egnsteaters kor hyres også til julekoncert.
Fællesspisning spørges evt. om samarbejde.
JMM: Aftaler med Minna om koncert på Ormstrup med
Hanne LeFevre i efteråret.
VBJ: Aftaler med Helle og Kasper at vi gerne vil sige tak
til at lave en koncert i Gullev eller Sahl i løbet af efteråret.
MLC: Drøfter mulighed for en musikgudstjeneste med
Helle og Kasper

9. Sognepræsten

Møde med Egeskovskolen og Bøgeskovskolen. Skolerne
ønsker at få undervisningen flyttet til eftermiddagen, så
det ikke forstyrrer skolernes daglige rytme. Bøgeskov kan
gå med til at have undervisningen efter kl. 14 torsdag og
kun én skoledag som temadag. Alle andre dage er efter kl.
15 og så selvfølgelig i weekenden. Involverede præster og
Bøgeskovskolen har besluttet at konfirmandundervisning
for konfirmander fra Sahl-Gullev sogne, foregår fra kl. 14
– 16 på torsdage.

10. Kontaktperson

Der har været holdt personalemøde.
APV lavet. Ingen problemer med arbejdsmiljø.
Teammøder holdes en halv time inden personalemøder.

11. Personalerepræsentant

NS: Påtænker at melde sig ud af graversamarbejdet, da
det ikke rigtig fungerer.

12. Kirkegårdsudvalget

JMM og NS: Gennemgår varmefunktionen og kommer
med et forslag til forbedringer.
NS: Er i gang med at få gennemført punkter fra
provstesyn. Mangler at kontakte murer.

13. Meddelelser fra formanden

AJ: Overvejer at deltage på konference i Viborg Stift:
”Kirken på landet”, lørdag 20. juni. Holdes i Salling
hallerne i Roslev.

14. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Opfordring fra GL. til at sende mail ang. aktiviteter med
mere.

