Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Onsdag 15. marts 2017 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 113

Præstegården, Konfirmandstuen
Referent: JMM
Referat
Anna K. Jespersen (AKJ), Leif Poulsen (LPO), Inger-Grethe Eger
(IGE), Ida Madsen (IMA), Jens Martin Mølgaard (JMM), Merete
Lindhardt Christensen (MLC), Vagn Bach Jensen (VBJ)

Deltagere:
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: LPO indkaldt som suppleant for Grethe Laursen (GHL)
1. Sang

•

”Nu lakker det ad tiden småt?”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Dagsorden godkendt.

3. Referat

•

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

•

Bordet rundt: Fokus punkter de næste år. Hvilken vej vil vi? hvorfor? -hvordan? (JMM)
F.eks.: Hvad betyder kirken for dig? - Hvilken rolle
ønsker du kirken skal have lokalt? - Hvilken rolle skal MR
spille? - Hvad skal vi gøre for at opnå det?
 Stikord: Traditioner, nye tiltag, folkelighed, inkluderende, rummelighed, sognefællesskab, for alle, roligt
rum, genkendelighed.
 Udviklingsmøde sammen med personalet i augustseptember.
Forskellig korrespondance (IMA)
 Visionsoplæg fra biskoppen og opfordring til at markere
500 året for reformationen.
Gravermedhjælper
 Ny gravermedhjælper, er ansat sammen med Hjermind,
hvor han har funktionen som graver. Aflønning fortsætter
efter den aftale, vi allerede har med Hjermind.
Formandskursus.
 IMA og JMM orienterede lidt om indholdet fra kurset.
Kommende punkter: Udviklingsmøde, Kirketælling,
Hjemmeside, Dåbsfolder Tilflyttere, Aktivitetskalender/årshjul.

4. Formanden

•

•

•
•
•

•
5. Sognepræsten

•

•
•
6. Kasserer

Konfirmation (MLC)
 Konfirmation i Sahl 7. maj.
 MLC forventer der også er konfirmation lokalt næste år.
Danskundervisning (MLC)
 MLC og Inge-Lise arbejder videre med ideen.
Traditioner og højtider i de to kirker (AKJ)
 Kyndelmissegudstjeneste kombineret med fakkeloptog
og fællesspisning i Gullev.
 Dåbstræf - børnegudstjeneste og konkurrencer også i
Gullev.
Kommende punkter: Musikalsk Legestue.
Godkendelse og underskrift af regnskab for 2016 VBJ
 Regnskab gennemgået, godkendt og underskrevet.
Afleveringsdato 15. marts 2017 kl. 20.56.

•

Personalemøde (AKJ)
 Ønske om et socialt arrangement
 Mus samtaler gennemføres i den nærmeste tid.
 Personalehåndbog trænger til revision

•

(NSR) Intet at berette

•

Evaluering Fastelavn (IMA)
o Velbesøgte arrangementer. Ca. 40 deltagere i Gullev og
ca. 60 deltagere i Sahl.
Forårskoncert i Gullev (IMA)
o Vores egen organist, Søren Slot, står for forårskoncerten.
Sogneudflugt (GHL)
o Udflugt 17. juni til Silkeborg rovfugleshow.
Foredrag om Luther (GHL)
o Ide om at invitere Bertel Haarder til foredrag om
reformationen.
Påske (MLC)
o Familiegudstjeneste i Sahl Palmesøndag, med
efterfølgende frokost i konfirmandstuen.
Kommende punkter: Friluftsgudstjeneste, Foredrag
lokalhistorie, Sigurd koncert / Luther skuespil

7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

•
•
9. Aktivitetsudvalget:

•

•

•
•
•
10. Kirkegårdsudvalget

•

•

Ventilation og varmestyring (JMM)
o Gårdudvalget arbejder videre med en løsning.
Takstblad (VBJ).
o Nyt takstblad gennemgået og godkendt.
Kirkegårdene fremover (IMA)(AKJ)
o Optimering af vedligeholdelse af kirkegårdene, er et
fokuspunkt for gårdudvalget.
o Kirkegårdene, skal også fremover se pæne ud.
o Evt. en masterplan
Kommende punkter: Skilt, Orgel, Varmestyring begge kirker,
Belysning kirkegård Sahl, opdaterede lister kirkesyn

11. Opfølgning referat

•

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

12. Evt.

•

(Alle) Intet at berette

Næste møde: 4. maj
13. Næste møde

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
27. juni, 30. august, 5. oktober, 21. november, 24. januar, 15. marts,
8. maj, 27. juni, 30. august, 2. oktober, 21. november, 24. januar

