Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

1. Sang
2. Godkendelse af dagsorden

Onsdag d. 10. juni
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 99

Referent: JMM

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Jens
Martin Mølgaard (JMM), Niels Skovridder (NS), Ida
Madsen (IM), Merete Lindhardt Christensen (MLC),
Fraværende: Bernd Jaaks (BJ), Grethe Laursen (GL)
Højskolesangbog nr. 345: ”Du danske sommer jeg elsker
dig”
Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt og underskrevet blad nr. 94 til blad nr. 98

4. Økonomi
Budget 2016

VBJ gennemgik budget 2016. Lavet med udgangspunkt
for regnskab 2014.
Der er en sund økonomi og budgettet hænger fint
sammen.
Budget godkendt. Tidstemplet 10-6-2015 20:25
Fremtidig honorering af kirkesangere og kirkemusikere
drøftet.

5. Personale
VBJ og AJ holder et møde med Kasper, for at høre om
Kasper afslutter sin uddannelse
hans fremtidsplaner.
nu.
AJ drøfter ansættelse med Helle.
Helle har ønsker til sin ansættelse

6. Aktivitetsudvalget
Sogneudflugt
Ormstrup
Kasper og Helle
koncert/musikgudstjeneste i
efteråret

Sogneudflugt til Moesgaard – 22 tilmeldinger. Desværre
ikke mulighed for rundvisning.
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup søndag 6. september kl.
14.
Koncert på Ormstrup, kan ikke lade sig gøre i efteråret.
JMM arbejder videre med dette event.
MLC har ikke talt Helle og Kasper endnu om
efterårskoncert og en musikgudstjeneste. Julekoncerten er
aftalt.

7. Anvendelse af arv

Arven må bruges til træskulptur.
Der arbejdes videre med ideen.
Alle ”holder” udkig. Der er 30.000,- til opgaven.

8. Sognepræsten

MLC foreslår en julekoncert med et større navn i både
Sahl og Gullev kirker – i 2016 eller 2017.

9. Kontaktperson

Intet at berette.

10. Personalerepræsentant

Intet at berette.

JMM: Varme i kirkerne.
Gullev – fejl i styring, så min. Temperatur ikke holdes.
Oliefyr kan holdes i live i nogle år – så skal der findes et
nyt varmesystem:
Muligheder:
1. Lad det være som det er – vedligehold og større
olieforbrug og ændre styring til tidsvarende. 25
t.kr.
2. Udskifte oliefyr til kondenserende inden 1,5 år.
50-75 t.kr.
3. Udskifte til varmepumpe – jord eller luft-luft.
Blæser skal erstattes med varmerør rundt i kirken.
Giver bedre komfort 250 t.kr

11. Kirkegårdsudvalget

Sahl – ikke tidsvarende styring, men ellers fungerer anlæg
ok. Der er en utæthed, så der skal påfyldes vand ind i
mellem. Gaskedel gammel må forventes at skulle
udskiftes inden for de nærmeste år.
Muligheder:
1. Lade det være som det er og udskifte tids-styring
og finde utæthed. 25 t.kr. og afvente udgift til
udskift kedel.
2. Blæser skal erstattes med varmerør rundt i kirken.
Giver bedre komfort 50-75 t.kr.
3. Varmerør+udskifte kedel + evt. rør fra graverhus
til kirke. 150 t.kr.
Sendes videre til gårdudvalget.
NS: Igangsætter, granitsten/flisegang fra Frisholtvej til
kirkegårdslåge (skal smøres) og genopbygning af trappe.
NS: Sørger for at lås på yderdøren, i graverhus i Gullev,
bliver kodet om.
Kirkegårdsmøder:
Onsdag 17. juni kl. 16.30 i Sahl (varmesystemer)
Onsdag 22. juli kl. 16.30 i Gullev

12. Meddelelser fra formanden
kirken på landet
13. Eventuelt
Møde i august flyttes
(husk referat til hjemmesiden)

AJ forhindret i at deltage.

Torsdag d. 2. august (mødet er aflyst).
Torsdag d. 3. september
Tirsdag d 3. november

