Sahl Gullev Menighedsråd

Onsdag d. 4. marts 2014
kl.: 19:30 - 21:00

Rådsmøde (Åbent)

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Deltagere:

Blad nr.: 96

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

Udsat til næste møde

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Referat for ordinær møde i november godkendt og
underskrevet.
Konstitueringsreferat og referat fra januar er godkendt.
Underskrives til næste MR møde.

4. Økonomi

Kasserer gennemgik foreløbig regnskab for 2014. Det
viser et overskud på kr. knap 180.000,MR har udsat forskellige vedligeholdelsesarbejder, som
nu vil blive sat i gang, når vi kan se der er penge til det.

5. Aktivitetsudvalget

Forårskoncert: Akt. udvalget spørger Kasper og Malthe
om de vil stå for forårskoncert.
Forårsudflugt – Moesgaard er et forslag.
Akt.udvalg prøver at finde et forslag til arrangement på
Ormstrup.
MLC undersøger mulighed for ostepindemadder til
aftengudstjeneste Skærtorsdag i Sahl.
Palmesøndag er der afslutning for minikonfirmander –
uden æsel i kirken. Frokost i konformandstuen, efter
gudstjenesten.
Fastelavn: 57 deltagere i Gullev (også barnedåb) og 37 i
Sahl.

6. Sognepræsten

Konfirmandundervisning er i fuld gang – med nogle gode
temadage.

7. Kontaktperson

Alle ansættelseskontrakter og attester, er på plads for alle
ansatte. Personalemøde i april.

8. Personalerepræsentant

Intet at berette.

9. Kirkegårdsudvalget

Næste møde i KGU tirsdag 31. marts kl. 16. i Sahl

10. Meddelelser fra formanden

24. marts – møde i stiftet om folkekirkens opgaver lokalt.
AJ deltager.

11. Blad+hjemmeside

GL skal på korrekturliste. Palmesøndag, Skærtorsdag og
fastelavn skal omtales.
Sahl Friskole og Børnehave er med i bladet. Da fremtiden
for skolen er usikker, vil MR indtil videre påtage sig evt.
ekstraudgifter, i forbindelse med udgivelsen af bladet, så
den fortsat udkommer, indtil fremtiden for bladet er
afklaret.

12. Eventuelt

(husk referat til hjemmesiden)

Graverteam laver en mindre renovering af græsplænen,
med fjernelse af mos, udjævning af huller og såning af
græs.
JMM spørger om Steffen vil hjælpe med Kirkepjece–
teksten findes på hjemmesiden.

