Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Onsdag 30. august 2017 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 116

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Anna K. Jespersen (AKJ), Grethe Laursen (GHL), 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: NSR deltog ikke i punkt 7.
1. Sang

•

”Septembers himmel er så blå”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Dagsorden godkendt.

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Udviklingsmøde. (AKJ-IMA)
 12. september kl. 19. Plan for møde er udsendt på mail.
Infoaften om forsøg i folkekirken (IMA)
 Der er etableret forskellige forsøg vedr. arbejdet i folkekirken. Senere bliver flere sat i gang. MR kan søge om at
deltage i de forsøg, man finder relevant.
Mediedag i Viborg Stift (IMA)
 Inspirationsdag ang. brug af medier. Afholdes 16. september. Der er tilmelding.
Hjemmeside (JMM)
 Vi får lavet en ny hjemmeside.
MR Årshjul (JMM)
 ”Årshjul” godkendt. Punkter tilføjet.
Personalekonsulent (IMA)
 Der kommer en ny personalekonsulent.
Kommende punkter: Udviklingsmøde, Kirketælling, Hjemmeside,
Tilflyttere, Aktivitetskalender/årshjul.

•

•
4. Formanden
•
•
•
•

•
•
5. Sognepræsten

•

•
•
•
6. Kasserer

•

Musikalsk legestue (MLC)
 Aftaler vedr. legestue er på plads og datoer er fastsat.
Konfirmandundervisning (MLC)
 Gospeldag i februar er aftalt.
Konfirmandmøde (MLC)
 Forældremøde 17. september, hvor der bl.a. aftales i hvilke
kirker, der skal være konfirmation og om undervisning skal
flyttes til Præstegården i Sahl.
Det er aftalt med børnehaven, at der laves Lucia igen i år.
Kommende punkter: Konfirmation, Gudstjeneste tidspunkter
Status økonomi (VBJ)
 Halvårsrapport gennemgået. Økonomien ser rigtig fin ud.
Revisionskommentar (VBJ)
 Revisionsprotokollat fra revision udleveret og bemærkninger gennemgået. Protokollat af 28. august underskrevet.

•

Løn til kirkemusikere (AKJ)
 Lønnen reguleres en gang om året og følger den almindelige
Lønudvikling i DK. Reguleres første gang med september
lønnen 2017.

•

Praktikant (NSR)
 Den nye praktikant, der er i arbejdsprøvning, er kommet
godt i gang. Hun arbejder 4 timer om ugen.

•

Evaluering Friluftsgudstjeneste (IMA)
 Fin gudstjeneste, med flot vejr og ca. 45 deltagere.
Foredrag sammen med Historisk Samfund, på Ormstrup (IMA).
 28. september kl. 19. Starter i Sahl Kirke. Tilmelding til
IMA senest 15. september. IMA skriver til AKJ og JMM
16. september, om der skal laves et opslag på FB i Gullev
og Sahl.
Arrangement med Sigurd Barret (GHL)
 Kontrakt er modtaget, men den skal rettes, da der står
forkert tidspunkt. Billetsalg starter 1. september.
BUSK – Børn Unge Sogn Kirke (IMA)
 Flyttet til 1. oktober. Hoppekirke er bestilt. Claus indkøber
pølser m.v. VBJ sørger for grill. JMM hjælper Claus med
grillning. VBJ henter hoppeborg. NSR afleverer om
mandagen. VBJ, JMM, Claus og Lucas opstiller hoppeborg.
AKJ stiller borde og stole op i konfirmandstuen. IMA
sørger for drikkevarer.
Julekoncert (IMA)
 IMA spørger nogle emner og vender tilbage hvis det
glipper. Budget op til kr. 15.000,-.
Kommende punkter: Foredrag lokalhistorie, Busk, Sigurd Barret,
Lucia, Julekoncert.

7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

•

•

9. Aktivitetsudvalget

•

•

•
•

•
10. Kirkegårdsudvalget
•
•

Kirkeklokke (IMA)
 Kirkeklokken er tilbage og forsvarligt opbevaret. Tyvene
har været ved at skære i den. Den opstilles igen med
tyrverisikring.
Græsslåning af naturgræsplæne (VBJ)
 Det er ikke lykkedes at finde en der kan slå det og samtidig
fjerne græsset. MLC undersøger om der findes en leverandør i nærheden.
Kirkesyn (IMA)
 27. september kl. 16 i Gullev.
Kommende punkter: Orgel, Varmestyring begge kirker, Belysning
kirkegård Sahl, Prioriteringslister kirkesyn.

11. Opfølgning referat

•

Opfølgning af referat (Alle)
 Gennemgået

12. Evt.

•

(Alle)
 Julefrokost fredag 24. november kl. 18.

Næste møde: 5. oktober
13. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
21. november, 24. januar, 15. marts, 8. maj, 27. juni, 30. august,
2. oktober, 21. november, 24. januar, 13. marts

