Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 21. november 2017 kl.: 19.30 - 22

Blad nr.: 119

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

Anna K. Jespersen (AKJ), Grethe Laursen (GHL), Inger-Grethe
Eger (IGE), Ida Madsen (IEM), Jens Martin Mølgaard (JMM),
Merete Lindhardt Christensen (MLC), Vagn Bach Jensen (VBJ)
Deltagere:
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende: Ingen
1. Sang

•

”Jeg lagde min gård i den rygende blæst”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet.

4. Formanden

•

Reformationsgudstjeneste (IEM)
 AKJ og IEM deltog. En god dag.

•

Sprogundervisning (MLC)
 Opgivet at få det i gang på nuværende tidspunkt.
Musikalsk Legestue (MLC)
 Det er en succes. Både dagplejere og børnehaven er
meget
tilfredse.
Gospelworkshop
 Bjerringbro vil gerne være med. MLC undersøger.
MR bakker op om den løsning der findes.
Kommende punkter: Konfirmation, Gudstjeneste tidspunkter

•
5. Sognepræsten
•

•
6. Kasserer

7. Kontaktperson

8. Personalerepræsentant

•

Status økonomi (VBJ)
 Økonomien ser fin ud og der forventes et mindre
overskud for 2017.

•

Personalevejledning (AKJ)
 Personalevejledning tilrettes med få ændringer og
fremsendes igen og betragtes som godkendt.

•

Messehagel i Gullev er blevet flot efter en mindre
renovering.
Praktikant har været nødt til at stoppe.

•

•

•

•

•
9. Aktivitetsudvalget

•

•
•
•

•

•
•

Evaluering Sigurd Barret (IEM)
 Fint show – solgt ca. 100 billetter.
 Der bør ikke være over ca. 150 til et lignende
arrangement.
 Der er brugt ca. det samme til annoncering som der
kom ind i billetindtægter.
 Der skal ikke avis annonceres så massivt ved
tilsvarende arrangementer.
 Vi skal være mere præcise med hvilken aldersgruppe
showet henvender sig til.
Julekoncert (IEM)
 AKJ og IEM dækker borde
 JMM laver gløgg og hjælper med æbleskiver
 VBJ er tovholder på æbleskiver
Julejazz (MLC)
 Julejazz 3. december – 1. søndag i advent kl. 15 inden
byens julebelysning tændes.
Adventseftermiddag (MLC)
 6. december kl. 14.30 i Præstegården
Lucia (MLC)
 13. december med efterfølgende fællesspisning i
hallen.
 MLC inviterer dagplejere og sørger for opslag.
 Borde dækkes med bestik, glas og servietter.
o AKJ, JMM, VBJ, IGE, IEM møder i hallen
kl. 16.30.
Nytårsgudstjeneste (MLC)
 31. december kl. 16 i Sahl. IME sørger for champagne.
Dåbsservietter (IEM)
 Udsat til efter nytår
Kirkekaffe (IEM)
 14. januar i Sahl og 4. februar i Gullev (flyttes i gullev,
hvis der holdes lysfest 2. februar)
Lysfest (AKJ)
 Vi vil gerne starte i 2018. Aktivitetsudvalget kontakter
Gullev Borgerforening for at afklare om de vil være
med.
Årshjul, opdatering (Alle)
 Opdateret
Kommende punkter: Fastelavn, Friluftsgudstjeneste

•

10. Kirkegårdsudvalget

•

•
•

Varmestyring (VBJ, JMM)
 Gårdudvalget igangsætter arbejde vedr. Varmestyring:
 Udskiftning ventilatorer
 Fælles styring af opvarmning
 Udeføler der styrer kedel
Belysning Sahl Kirkegård (VBJ, JMM)
 Gårdudvalget sætter opgaven i gang. Udgangspunktet
er samme lamper som i Gullev. Vi prøver at få forskellige tilbud.
Kirkesyn (JMM)
 Prioritering godkendt – ny liste fremsendes til MR
Græsslåning (MLC)
 Glenn prøver at slå det i 2018 og så tages det op igen.

•

Udviklingsmøde, opfølgning og videre arbejde. (IEM)
 Udsættes til næste møde.
Kommende punkter: Hjemmeside, Facebook side

12. Opfølgning referat

•

Intet at berette

13. Evt.

•

Intet at berette

11. Udvikling

•

Næste møde: 24. januar
14. Kommende møder

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

