Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Torsdag 5. oktober 2017 kl.: 19 - 22

Blad nr.: 117

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: Ingen
1. Sang

•

”Stille hjerte, sol går ned”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Evaluering udviklingsmøde. (AKJ-IMA)
 Godt møde, mange input. JMM renskriver plancher og
punktet tages op på næste møde.
Reformationsgudstjeneste (IMA)
 IMA har sendt mail til alle. Der er få ledige pladser.
Personalefrokost (IMA)
 MR inviterer til frokost igen forår 2018.
Årshjul (IMA)
 Punkter tilføjet.
Facebook side (JMM)
 MR er ikke klar til at gå i luften med FB side på nuværende
tidspunkt.
Kommende punkter: Udviklingsmøde, Kirketælling, Hjemmeside,
Tilflyttere, Aktivitetskalender/årshjul.

•
•
4. Formanden

•
•

•

•

5. Sognepræsten

•
•
•

6. Kasserer

•

Status økonomi (VBJ)
 Intet at berette

•

•

AKJ:
 Alle MUS samtaler er gennemført.
 Der planlægges personalemøde inden jul
Kommende punkter: Personalevejledning

•

Intet at berette

7. Kontaktperson
8. Personalerepræsentant

Evaluering af konfirmandmøde (MLC) (JMM)
 Der er konfirmation i både Gullev og Sahl i 2018,
22. april. I gullev kl. 9.30 og Sahl kl. 11.
Der var ikke interesse for konfirmandundervisning i
præstegården.
Sprogundervisning (MLC)
 MLC undersøger muligheder. Tages op på næste møde.
Julejazz (MLC)
 MLC regner med at der også også er julejazz i år.
Kommende punkter: Gudstjeneste tidspunkter

•
•

•

9. Aktivitetsudvalget
•
•

•

•

•

•
10. Kirkegårdsudvalget

•

•

11. Opfølgning referat

•
•

12. Evt.

•

Evaluering af foredrag på Ormstrup (IMA)
 Godt arrangement. Ca. 90 deltagere.
Evaluering af Busk (VBJ)
 Ca. 64 deltagere i kirken. Flere i kirken end i præstegården.
En stor hjælp at vi havde stillet hoppekirken og før.
Sigurd Barret koncert (IMA)
 De sidste plakater sættes op senest i uge 41
 Sættes på FB mandag uge 41 gentages med udgangen af
uge 42.
 Annonce sættes i Bjerringbro Avis i uge 43.
 MLC sørger for mad til de optrædene.
 JMM, VBJ, IGE, AKJ og IMA møder kl. 14, for at hjælpe
med at bære udstyr og sætte stole op.
 GLH møder kl. 16, for at tage mod billetter.
 Alle hjælper med oprydning efter optræden.
Allehelgen (IMA)
 Der er styr på gudstjeneste og efterfølgende kaffe.
Lucia (MLC)
 MLC aftaler med børnehaven. Tages op på næste møde.
 IMA aftaler detaljer med Thomas.
Julekoncert (IMA)
 Soul Mate kommer 27. november kl. 19.30. Koret kommer
2 timer før. Plan/hvem der hjælper tages op på næste møde.
Markedsføring af begivenheder (Alle)
 Vi vil prøve at strukturere markedsføring af begivenheden.
Tages op på næste møde.
Kommende punkter: Sigurd Barret, Lucia, Julekoncert,
Dåbsservietter.
Varmestyring (VBJ, JMM)
 Gårdudvalget skal gå videre med de forslåede tiltag.
Belysning Sahl Kirkegård (VBJ, JMM)
 Gårdudvalget skal gå videre med belysning på Sahl
Kirkegård.
Kirkesyn (JMM)
 Punkter fra kirkesynet prioriteres på næste gårdmøde.
Hjemmeside – JMM sørger for at design af ny hjemmeside er
startet, inden næste møde.
Græsslåning – MLC har undersøgt det, til næste møde.
Muligheden for strikkede dåbsservietter undersøges nærmere af
aktivitetesudvalget.

Næste møde: 21. november
13. Kommende møder

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

