Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Torsdag d. 8. jan 2015
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 94

Referent: AJ

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

Intet at berette
Da der var afbud fra Vagn og Jens Martin besluttede vi at
afkorte dagsordenen med punkt 7.

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Intet at berette

4. Økonomi
kassereren har ordet

Der er udsendt bilag om bankkontoens udvikling i 2014
før mødet. Taget til efterretning

5. Fastelavn
Gullev Borgerforening
Indkøb:
Fastelavnsboller
Tønder, kroner
Borddækning m.m.

Ida er tovholder. Kontakter Eddy i Gullev mhp.
borddækning m.m.

Vi har ikke pt nogle gode ideer til et arrangement, der kan
interessere både børn, konfirmander og voksne i
menigheden,. Merete skriver til Minna Due Jensen, om
6. Arrangement på Ormstrup i marts
hun selv har en ide. Ellers vil vi gerne vende tilbage i
2016. Der er allerede planlagt temadage for
konfirmanderne, så der er desværre ikke timer til et ekstra
arrangement på Ormstrup i denne sæson.
7. Kirkepjece (JMM)

Intet at berette

7. Aktivitetsudvalget
Kirkekaffe 18/1 og 1/3

Grethe er ansvarlig.

8. Sognepræsten
Konfirmation 2015

Der er udsendt brev til konfirmanderne og deres forældre,
om de kan acceptere, at konfirmationen afholdes i Sahl i
år. Der har ikke været protester, så konfirmation bliver i
Sahl kirke.

9. Kontaktperson
Der er skrevet ansættelsesbevis til Annemette.
Ansættelsesbevis for Anne Mette Anna kontakter Gitte, så hun også kan få sit ansættelsesog Gitte
Bevis.

10. Personalerepræsentant
Beskæringskursus, Niels

Niels finder et kursus og giver besked til Anna

11. Kirkegårdsudvalget

Der skal aftales en mødedato.

12. Meddelelser fra formanden

Henvendelse fra FDF om vi vil give et bidrag til en rejse i
2015. Det synes vi, var et godt formål og giver et bidrag
på 5000 kr.

13. Eventuelt
Mødedatoer 2015
(husk referat til hjemmesiden)

Mødedatoer. Blev som følger
Onsdag d. 4. marts
Tirsdag d. 19. maj (budget og projektønsker til provsti)
Onsdag d. 10. juni
Torsdag d. 13. august
Torsdag d. 3. september
Tirsdag d 3. november

