Sahl Gullev Menighedsråd

Rådsmøde (Åbent)

Deltagere:

0.
1. Sang

Torsdag d. 3. sept 2015
kl.: 19:00 - 21:00
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Blad nr.: 100

Referent: VBJ

Anna Jespersen (AJ), Vagn Bach Jensen (VBJ), Niels
Skovridder (NS), Ida Madsen (IM), Merete Lindhardt
Christensen (MLC),
Fraværende: Jens Martin Mølgaard (JMM), Bernd Jaaks
(BJ), Grethe Laursen (GL)
Bernd Jaaks er udtrådt af menighedsrådet. I stedet
indtræder Jens Christian Sørensen. Leif Poulsen indtræder
i stedet for Anna Jespersen, under dennes sygemelding.
Inger-Grethe Eger indtræder som observatør.
”Nu falmer skoven trindt om land. ”

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Protokol: Godkendelse og
underskrift af referat

Godkendt

4. Konstituering

Inger Grethe indtræder i aktivitetsudvalget. De øvrige
pladser er uændret.

5. Økonomi
Regnskab for 2014 er godkendt
foreløbig af revisor

Vi har fået et udkast til revisionserklæring. MR har ingen
tilføjelser til udkastet. Behandlingen af
revisionskommentar udsættes til næste møde.

6. Varmestyring i Gullev

Der vil ikke ske ret store ændring i varmesystemerne,
fordi provstiet sætter gang i en stor undersøgelse af alle
provstiets bygninger.
Vi er dog nødt til at reparere det mest nødvendige, for at
vi kan sikre varme i kirken.

7. Skulptur i Gullev

MR besluttede at godkende det fremsendte forslag og pris
på 28.000 kr. plus moms. Der skal ud over tilbuddet
bruges penge til at etablere et fundament.

Turen til Moesgaard Museum var yderst vellykket.
Ormstrup besøget er planlagt.
7. Aktivitetsudvalget
Friluftsgudstjeneste Ormstrup
Koncert i efteråret
Kirkebillen

Endelige planer med koncerten udskydes til næste måned.
Busk bliver, som sædvanligt, med børnegudstjeneste
efterfulgt af pølser i præstegården. Den 25 oktober kl. 11
Julekoncert med Randers Egns Kor tirsdag den 8. oktober
kl.19.30
Billen blev ikke drøftet.

8. Sognepræsten
Julegudstjenester Hvornår?

9. Kontaktperson
Farvel til Kasper
Ansættelse af ny organist

10. Personalerepræsentant
11. Kirkegårdsudvalget

Ønske om at flytte gudtjenesten juleaften så det er slut
seneste kl. 16.30
11.00 børnegudstjeneste
14.30 første
15.30 anden
Vi undlader gudstjenesten 2.juledag (lørdag)
Ønske om indkøb af 2x 20 salmebøger i billigudgave.
MR vedtog indkøbet af bøgerne.
Præsten vil forsøge med et samarbejde sammen med Sahl
Børnehave om kirkemusikalsk legestue. Vi forventer en
serie på ca. 12 uger med en legestue om ugen.
Kasper fik en lille gave ved sidste ved sidste spil i kirken.
Vi håber at vi ser Kasper til en koncert på et senere
tidspunkt.
MR vil annoncere igen efter en halvtids organist. Der skal
gøres en ekstra indsats, for at annoncere på Århus
konservatorie.
Ønske om en løvsuger til kirkegården.
MR gav lov til køb af en renoveret suger til ca. 16.000 kr.
Vi har gennem sommeren investeret meget store beløb på
at få udført mange af punkterne på provstesynets rapport.
Der er brugt næsten 200.000 til forskellige murerarbejder.

12. Meddelelser fra formanden

Formanden er blevet sygemeldt, foreløbig i et par
måneder. Ida indtræder som formand, under
sygemeldingen.

13. Eventuelt
(husk referat til hjemmesiden)

Intet at berette.

