Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 26. januar 2016 kl.: 19 - 21

Blad nr.: 103

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida Madsen (IMA), Merete Lindhardt
Christensen (MLC), Jens Martin Mølgaard (JMM), Grethe
Laursen (GHL), Jens Christian Sørensen (JCS), Inger-Grethe Eger
Deltagere:
(IGE). Leif Poulsen (LPO), Niels Skovridder (NS)
Fraværende: Ingen
1. Sang

Nr. 404 ”Det haver så nyligen regnet”

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

3. Protokol: Godkendelse og Referat fra sidste møde godkendt. Referat fra september og
underskrift af referat
november 2015 underskrevet.
4. Økonomi

Intet at berette

5. Aktivitetsudvalget:
Fastelavn
Kirkekaffe
Påsken
Palmesøndag

Fastelavn 7. februar i Sahl kl. 11 og Gullev kl. 14 – med
efterfølgende tøndeslagning, begge steder. Annonce i
Gudenådalens Avis. Arrangementet evalueres på næste møde.
GHL sørger for kirkekaffe.
Ingen gudstjenester 2. påskedag 2. pinsedag.
Skærtorsdag: Ost og vin i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl.
19. Evt. ekstra musik til en af gudstjenesterne.
Palmesøndag børnegudstjeneste med sækkepiber og efterfølgende
frokost i konfirmandstuen.

6. Sognepræsten

Ingen konfirmation i Sahl i år.
GHL sørger for evt. ferieafløsning sammen med MLC.
Musikalsk legestue er kommet godt i gang – hver fredag i nogle
måneder.

7. Kontaktperson

MLC og VBJ gennemgår ansættelsesaftale for Marianne.

8. Personalerepræsentant

Intet at berette.

9. Kirkegårdsudvalget

Der er lavet screening vedr. varmesystemer i kirkerne.
Udvalget skal have et møde med konsulenten, hvor han
gennemgår rapporterne. Hvorefter udvalget fremlægger et forslag
for MR.
Kirkegårdstakster skal drøftes. Udvalget komme med et oplæg til
drøftelse i MR.
Provstiet er tilfredse med fremsendte rapporter vedr.
vedligeholdelsesarbejder fra seneste tilsynsrapport vedr.
bygningerne.

10. Koncerter

Forårskoncert 12. maj i Gullev. IMA spørger Gullev
Borgerforening, om det kan kombineres med fællesspisning i
Bystedet.

11. Meddelelser fra
formanden

FDF har søgt om tilskud til landslejren. MR besluttede at give
afslag på ansøgte.
Når sognepræsten er kontaktperson, skal der ydes et tillæg i
henhold til overenskomsten. MR skal betale tillægget. VBJ
undersøger hvordan det afregnes.

12. Evt. (Husk referat til
hjemmeside)

Intet at berette.

13. Næste møde

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
9.marts, 12. maj, 14. juni, 17. august, 29. september, 16.
november.

