Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Torsdag 17. marts 2016 kl.: 19 - 21

Blad nr.: 104

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Vagn Bach Jensen (VBJ), Ida Madsen (IMA), Jens Martin Mølgaard
(JMM), Grethe Laursen (GHL), Jens Christian Sørensen (JCS),
Inger-Grethe Eger (IGE). Leif Poulsen (LPO), Niels Skovridder
Deltagere: (NSR)
Fraværende: Merete Lindhardt Christensen (MLC) – deltog kun i
pkt. 3, regnskab.
1. Sang

2. Dagsorden og referat

•

Sang (IGE)
Nr. 73 ”Tag det sorte kors fra graven”

•

Godkendelse af dagsorden (JMM).
Dagsorden Godkendt
Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
Referat godkendt og underskrevet

•

•

Godkende og underskrive regnskab for 2015 (VBJ)
Regnskab godkendt og underskrevet. Afleveringsdato
5. marts 2016.

•

Evaluering af fastelavn (IMA)
Fin tilslutning. Ca. 40 i Gullev og ca. 40 i Sahl.
Evaluering af koncert+foredrag på Ormstrup (JMM)
En god aften, en god kombination med koncert og
foredrag. Ca. 90 deltagere.
Familiegudstjeneste (MLC)
Der er styr på det.
Forårskoncert
12. maj kl. 19 i Gullev Kirke, med vores egne
musikere.
Sogneudflugt (GHL)
Aktivitetsudvalget prøver at arrangere en sogneudflugt.
Friluftsgudstjeneste (GHL)
Ormstrup har foreslået 21. august. Det takker MR ja til
og foreslår ”De Gjern Spillemænd igen”.

3. Økonomi

•

•
4. Aktivitetsudvalget:

•

•
•

•
5. Sognepræsten

•

Konfirmation (MLC)
Intet at berette.
Skovvængets udflugt (IMA)
Vi kan ikke tilbyde at stå for det i stedet for Hjermind.
Vi kan i stedet tilbyde, at de kan komme i kirken og vi
kan tilbyde at betale for kaffen på f.eks Ans kro eller et
andet sted.

6. Kontaktperson

•

(MLC) Intet at berette

7. Personalerepræsentant

•

(NSR) Intet berette.

•

Skulptur (VBJ)
Intet at berette.
Køkken og konfirmandstue (IMA)
Ønske om overskabe i køkkenet. IMA afklarer med
MLC angående skabe og ovn/kogeplade.
Lyddæmpning i konfirmandstuen, VBJ arbejder videre
med dæmpning med billeder.
Lamper/pærer (NSR).
NS og VBJ prøver at finde pæreleverandør til pærer
som erstatning for glødelamper, som er udgået af
produktion og salg i EU.
Brandsyn (VBJ)
Der er indkøbt nye pulverslukkere og sat skilte på
redskabsrum med brandfarlige væsker.

•

8. Kirkegårdsudvalget

•

•

•
•
•
9. Formanden

•
•

•

10. Evt (husk referat til
hjemmeside)

11. Næste møde

Menighedsrådsvalg: 2 årig valgperiode (IMA)
IMA ansøger om igen at have to årige valgperioder.
Ansøgning uddannelse til kirkesanger (IMA)
MR vil støtte med det ansøgte.
Guldbryllup Ormstrup (IMA)
VBJ samler deltagere og tilmelder os samlet.
Gæsteprædiken (JMM)
JMM kommer med forslag til gæsteprædikant.
Samarbejde med lokalforeninger (foredrag, koncerter og andre
arrangementer) (JMM)
JMM tager kontakt til foreningerne.
Punkter til dagsorden (JMM)
Alle sender punkter til dagsorden, til Ida, senest en uge
inden næste møde, så det kan nå at komme med på den
dagsorden der udsendes.

•

(Alle) Intet at berette.

•

Mødet 12. maj skal flyttes (IMA) – Alternative datoer: Tirsdag
d.3/5 onsdag d.4/5 tirsdag d.10/5 onsdag d. 11/5
Mødet er flyttet til 10. maj kl. 19
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
10. maj, 14. juni, 17. august, 29. september, 16. november.

