Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 28. juni 2016 kl.: 19 - 21

Blad nr.: 106

Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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

Jens Christian Sørensen (JCS)

1. Sang

•

”Du danske sommer”

2. Dagsorden

•
•

Tilføjelser ændringer (JMM)
Godkendelse (JMM)
o Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
o Godkendt og underskrevet

4. Økonomi

•

Opfølgning (VBJ)
o Regnskab indsendt til revision.

•

Evaluering Sogneudflugt (IGE)
o God tur. 19 deltagere udover MR. Heraf ca. 10
deltagere fra Sahl og Gullev sogne.
Evaluering forårskoncert i Gullev (IMA)
o Fin koncert trods ændret program pga.
sygdom. Ca. 40 deltagere. Den nye skulptur på Gullev
Kirkegård blev afsløret.
Friluftsgudstjeneste på Ormstrup 21. august
o LPO, JMM og NSR sørger for de praktiske opgaver,
som MR skal tage sig af, herunder at lave kaffe.
o GHL sørger kage til musikere.
Julekoncert
o Forskellige muligheder drøftet.
o IMA og GHL kommer med et forslag til næste møde.

•

5. Aktivitetsudvalget:

•

•

•
•
•
6. Sognepræsten

(MLC) Musikalsk legestue i kirken genoptages 30.
september. Har fået positiv feedback.
Vellykket arrangement på plejehjemmet. Koncert med Helle
og Dynes og MLC afsluttede med andagt.
Brev udsendt til nye konfirmander, hvor der inviteres til
forældremøde i konfirmandstuen, efter gudstjenesten 28.
august i Sahl, for at få afklaret ønsker til konfirmation i
vores lokale kirker.
MLC sender også indlæg til Kirke- og Borgerbladet.
MLC snakker med kordegn om, at lave en liste over årgang
for årets konfirmandhold.
Der bliver igen to temadage for konfirmandholdet.

•

(MLC): Der bliver holdt et møde med kirkesangerne
angående fordeling af vagter.
MLC sender vagtliste til VBJ

•

(NSR): Intet at berette

•

Køkken og konfirmandstue (MCL) (IMA)
o Der er lavet en skitse for ændring af køkken
o IMA får et overslag på ombygningen.
Ny kedel Sahl (VBJ JMM)
o VBJ indhenter to tilbud på udskiftning af kedel og
sætter arbejdet i gang.
Varmepumpe, graverhus Gullev (VBJ JMM)
o NSR indhenter tilbud fra Ans El og HP El.
Der laves tilbud på varmepumpe til kontor og
derudover evt. til toilet, hvis det er muligt at lave.
Tilbuddet skal også indeholde installation af sensor til
lys i entre, toilet og kontor.
Tilbuddene sendes til VBJ
Varmestyring Gullev (VBJ JMM)
o JMM gennemgår materiale fra energikonsulent og
kommer med et udspil på et senere MR møde.
Kirkesyn. (IMA)
o IMA finder ud af hvornår alle, tidligst, har mulighed
for at deltage i kirkesyn.
Snerydning
o JMM sørger for at det afklares på næste gårdmøde.
Skilt ved præstegård.
o MR ønsker at få et skilt ved præstegården, ude ved
vejen med teksten: ”Præstegården”
o JMM sørger for at det sættes i gang på næste
gårdmøde.

•
7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

•

•

9. Kirkegårdsudvalget

•

•

•
•

•

•
•
10. Formanden

•

•

Menighedsrådsvalg. Opstillingsmøde. IMA. VBJ.
o Opstillingsmøde 13. september
o IMA sørger for indlæg i næste nummer af bladet.
o IMA og VBJ finder ud af hvordan det skal annonceres
samt deadlines.
Farvel til Sasja.
o Der taget afsked med vores tidligere kirkesanger.
Ny kirkesanger.
o Som ny kirkesanger er ansat Else-Marie Jeppesen.
o MLC laver ansættelsesaftale.
o JMM opdaterer adresseliste
Nabohøring
o Sahl akkumulatorfabrik øsnker at bygge ny hal. MR
har ingen indsigelser.
Mail Graver
o VBJ sørger for at mail til graver bliver omdirigeret og
at der ændres til korrekt mailadresse i bladet.

•
11. Opfølgning referat

•

Opfølgning på opgaver fra sidste møde (Alle)
o Bladmøde – Steffen har indkaldt
o Mødedatoer er lavet et år frem.
Fældning af træer i skoven ved kirken - Tages op på næste
gårdmøde.
o NSR fælder træer til vinter.
(Alle)
o Afbud fra VBJ og IGE til næste møde (17. august)

12. Evt.

•

13. Næste møde

Næste møde 17. august
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
13 september (opstillingsmøde) 29. september, 16. november,
24. januar, 15. marts, 4. maj, 27. juni

