Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 15.november 2016 kl.: 19.30 - 22

Blad nr.: 109

Præstegården, 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: Ingen

1. Sang

•

”Dybt hælder året i sin gang”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Økonomi (VBJ)
 Regnskab for de første ni måneder viser et overskud.
Orgel reparation er uafklaret.
 Regnskab 2015 godkendt af provstiet.

•

BUSK gudstjeneste, evaluering (IMA)
 Arrangementet var en succes med ca. 65 deltagere til
børnegudstjeneste, grill pølser og kirkehoppeborg.
Adventseftermiddag (MLC, IMA)
 Torsdag 15. december kl. 14.30. IMA køber ind og
dækker bord.
Julekoncert (IMA)
 Mandag 5. december kl. 19. JMM, IGE står for gløgg
og æbleskiver. IMA køber ind og dækker bord sammen
sammen med AJE. VBJ sørger for termokrus. GLH og
IMA sørger for annonce i Bjerringbro Avis og
pressemeddelelse
Lucia (MLC, IMA)
 Tirsdag 13. december kl. 17. Gudstjeneste og
efterfølgende fællesspisning i hallen. JMM, VBJ,
GLH, LPO, IMA kommer kl. 16.30 og opstiller borde
og stole.
Nytårsgudstjeneste (IMA)
 Lørdag 31. december kl. 16 i Gullev.
IMA og GLH sørger for champagne og kage.
Kirkekaffe
 22. januar i Gullev
 Akt.udvalget finder dato for kaffe i Sahl i marts.
Foredrag om Sahls lokalhistorie
 28. september 2017. Bo Fritzbøger kommer og
fortæller lokalhistorie om Sahl, Ormstrup og kirken.
Akt.udvalget afklarer detaljer med Steffen.

4. Økonomi

•

•

5. Aktivitetsudvalget:

•

•

•

•

•

Gudstjeneste 2 juledag (MLC)
 2. juledag holdes der ikke gudstjeneste. MLC sletter
den i planen.
 Initiativet, til at invitere nye tilflyttere fra udlandet
med til fællesspisning, var en succes. Ca. 15 voksne og
børn havde takket ja tak til invitationen.

7. Kontaktperson

•

Intet at berette

8. Personalerepræsentant

•

Intet at berette

•

Ny kedel og fyrrum i Gullev (VBJ)
 Ny kedel er installeret og der er varme i kirken igen.
 Forbedring af ventilations/varmedel tages op senere.
Snerydning. NSR sørger for at der ryddes sne.
Prioriteringsliste fra lokal kirkesyn (JMM)
 Liste godkendt.
Bedre belysning på kirkegård i Sahl. Gullev kostede ca.
150.000, Tages op i forbindelse med budget.
Sløjfe græsplænebelysning præstegård
 Belysning sløjfes.
Kommende punkter: Udskiftning gaskedel i Sahl,
Varmestyring og varme/ventillation i Gullev, belysning
kirkegård Sahl

6. Sognepræsten

•
•
9. Kirkegårdsudvalget

•

•
•

•
•

•
10. Formanden

•

•
•

11. Opfølgning referat

12. Evt.

13. Næste møde

Kirketælling (IMA)
 NSR får Kordegn til at fremsende link til tællinger.
Gravermedhjælper (IMA)
 Gravermedhjælper stopper til nytår. Forskellige
muligheder undersøges.
Vejkirke (IMA)
 Tilbud om at få kirker annonceret som vejkirker.
MR takker nej.
Pjecer (IMA)
 Modtaget idekatalog: ”Kirken som et aktiv for
landsbyen”.
Konstituering (JMM)
 Sidste møde i kirkeåret bruges til konstituering.
Årlig udviklings- og idemøde MR og personale (JMM)
 MR vil holde et sådant årsmøde. Tages op på næste
MR møde.

•

Opfølgning på opgaver fra sidste møde (Alle)
 Der er fulgt op på alle opgaver.

•

Opfordring til indsamling juleaften. MR har besluttet at vi
ikke laver indsamlinger.
MR meget tilfredse med forbedring af konfirmandstue med
nyt køkken og lyddæmpning.

•

Næste møde 24. januar
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
• 15. marts, 4. maj, 27. juni, 30. august, 5. oktober, 21.
november, 24. januar

