Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Onsdag 31. august 2016 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 107

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). Leif Poulsen (LPO).
Deltagere:

Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Observatør: Inger-Grethe Eger (IGE)
Fraværende:

1. Sang

•

”Septembers himmel er så blå”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Opfølgning (VBJ)
 Regnskab for 1. halvår 2016. Der er brugt lidt
mindre end budget.

•

Evaluering friluftsgudstjeneste (GHL)
 Ca. 60 deltagere. Flot vejr og flotte omgivelser.
God musik fra Gjern Spillemænd.
Buskgudstjeneste (IMA)
 30. oktober kl. 11.00 i Sahl. Der serveres grillPølser efter gudstjenesten. Claus og JMM sørger for at
grille – starter kl. 9.30. IMA køber drikkevarer. VBJ
sørger for grill.
Der overvejes om der skal være ”kirkehoppeborg”.
Koster ca. kr. 2.000,- i alt at leje.
MLC finder ud af betingelser for leje, afhentning og
aflevering.
Julekoncert (IMA)
 IMA afklarer med Kasper, om han kan give
koncert først i december.
Høstgudstjeneste
 Der er ingen høstgudstjeneste i år.

4. Økonomi

•

5. Aktivitetsudvalget:

•

•

•

6. Sognepræsten

•

•

(MLC)
 Ny kirkesanger er startet.
 MUS samtaler holdes hen over efteråret.
 MR vil gerne modtage og behandle ønsker fra
personalet.

•

(NSR)
 Intet at berette.

•

Køkken og loft konfirmandstue (IMA)
 Overslag fra lokale håndværkere:
Renovering af konfirmandstue mht. lyddæmpning af
loft: Ca. kr. 50.000,Renovering/udbygning af køkken, med opvasker ovn,
skabe m.v.: Ca. kr. 50.000,MR har besluttet at igangsætte de to arbejder. IMA
giver håndværkerne besked.
Ny kedel Sahl (VBJ)
 Intet at berette.
Græsslåning naturgræsplæne (MLC)
 VBJ undersøger hvad det koster at at få klippet og
fjernet græsset.
Orgel skal stemmes.
 VBJ kontakter orgelstemmer.
Kommende punkter: Udskiftning af kedel. Snerydning,
Varmestyring, Varmepumper, Skilt ved præstegård:
”Præstegården”, Kirkesyn, Vinduer kirker

7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

9. Kirkegårdsudvalget

•
•

•
•

•

10. Formanden

Evaluering konfirmandmøde (MLC)
 4 familier deltog. Ønske om konfirmation i Sahl Kirke.
Det bliver 7. maj 2017 kl. 11.
Lucia, børnehave
 MLC i dialog med børnehaven om en børne / lucia
gudstjeneste i december, som eftermiddagsgudstjeneste. Evt. som spaghettigudstjeneste. Tirsdag 13.
december. Klokkeslæt aftales senere, når det er afklaret
om arrangementet bliver holdt.

•

Menighedsrådsvalg. Opstillingsmøde (IMA), (VBJ)
 Opstillingsvalg 13. september kl. 19.30.
Er annonceret i Kirke- og Borgerbladet
MLC annoncerer det fra prædikestolene i kirkerne.
MLC sender annonce til Bj.bro Avis
VBJ laver et opslag laves på Sahl by facebook gruppe.
Hjemmeside (IMA)
 Hjemmesiden skal indeholde:
Kontaktoplysninger på Præst, Graver og formand.
Prisliste for gravpladser m.v.
Nuværende oplysninger/historie forbliver på siden.
Gudstjenestetider m. prædikant.
Adresser på Kirkerne.
Konfirmationsdatoer.

11. Opfølgning referat

12. Evt.

13. Næste møde

•

Opfølgning på opgaver fra sidste møde (JMM) (Alle)
 Intet at berette

•

(Alle)
 JMM sender referater til Steffen
 Julefrokost 25. november kl. 18.

Næste møde 13. september (opstillingsmøde)
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
29. september, 16. november, 24. januar, 15. marts, 4. maj, 27.
juni, 30. august

