Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Torsdag 15. marts 2018 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 121

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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

•

”Zakæus var blevet mobbet”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Svar fra Biskop og Provst ang. ændring af sognegrænse (IEM).
 Biskoppen vil ikke foretage sig videre mht. evt. ændring af
sognegrænse.
Evaluering af rengøring (IEM)
 Rengøring har liste over brug af konfirmandstuen og
vurderer hvor meget der skal gøres rent.
Konfirmation (IEM)
 NSR køber poser og roser. Ida hjælper i Gullev.
IEM spørger med Merete, om vi har flere kort/telegrammer
med hver af kirkerne.
Aftale om leje af Bystedet (IEM)
 AKJ prøver aftale med Gullev Borgerforening, at MR
betaler kr. 2.000,- for leje pr. gang. Prisen inkluderer leje af
lokale, leje af service, opvask og rengøring.
Dåbsservietter (GHL)
 GHL – arbejder på sagen.
Messehagel (IGE)
 Messehagelen i Gullev er gammel og slidt. IGE har et
forslag til stof, farve og dekoration til næste møde.
Gravermøde (IEM)
 Østre provsti vil indkalde alle gravere i provstiet til erfa
møde en til to gange om året. MR tilslutter sig at NSR
deltager i den udstrækning han finder det relevant.
Kirkefestival 8.-22. april i Viborg og omegn.
Kommende punkter: Hjemmeside

•

•

•
4. Formanden
•
•

•

•
•
•

Godkendelse og underskrift af regnskab 2017 (VBJ)
 Regnskab og tilhørende kommentarer godkendt
 Regnskabet underskrevet og indsendt til provstiet 15-3-2018
kl. 20.17.

•

(AKJ)
 Personalmøde. NSR valgt til personalerepr. i MR. Alle
parter er tilfredse med samarbejdet.
 Evt. lockout. Det er ikke umiddelbart noget der berører os.

•

(NSR)
 Intet at berette

5. Kasserer

6. Kontaktperson

7. Personalerepræsentant

•

•

•
•
•

•
8. Aktivitetsudvalget

•

•
•
•

•
•
•

9. Kirkegårdsudvalget

•

•

•

Evaluering af Fastelavn (IEM)
 Ca. 40 deltagere i Sahl heraf 18 børn.
 Ca. 60 deltagere i Gullev, heraf ca. 26 børn.
Palmesøndag(IEM)
 Gudstjeneste kl. 11.15 i Sahl, med efterfølgende frokost i
konfirmandstuen. IEM bestiller mad og sørger for
borddækning.
Skærtorsdag (VBJ)
 Gudstjeneste i Sahl kl. 19. VBJ sørger ost og rødvin.
Forårskoncert (IGE)
 Er planlagt.
Lysfest (IEM)
 Gullev Borgerforening vil gerne samarbejde om lysfest,
gerne kyndelmisse 2. februar eller så tæt på som muligt, det
aftales. MR forslag er at betale for mad og drikkevarer og
borgerforeningen sørger for lokaler og madlavning m.v.
Sangaften (IEM)
 Udsat til vi har en ny præst.
Friluftsgudstjeneste (GHL)
 Det skal gøres klart for musikere og andre at godset ikke har
noget med den praktiske del at gøre. Al henvendelse skal
ske til MR kontaktperson.
 Mere fokus på PR med pressemeddelelser, opslag og evt.
plakater ved byens indfaldsveje.
 Afh. af om vi har fået en ny præst kan vi evt. spørge
biskoppen om at holde gudstjenesten.
 Der stiles efter at friluftsgudstjenesten bliver 12. august.
Sogneudflugt (IEM)
 Intet at berette, der arbejdes på sagen.
Orgel (IEM)
 Det er ikke akuelt at skifte orgel i Gullev.
Oblatfad (IEM)
 NSR spørger om Bjerringbro Menighedsråd vil sælge
oblatfadet fra Kirkesalen.
Årshjul, opdatering (Alle)
 Årshjul opdateret
Kommende punkter: Friluftsgudstjeneste
Kirkesyn m. provstiet (IEM)
 Stor tilfredshed med vores måde at vedligeholde
ejendommene på. Vi afventer rapport fra provsten. Men vi
igangsætter omgående reparation af kirkediger og arbejdet
med at løse fugtproblem på loftet i Gullev.
Belysning
 Venter på at frost og tø er af jorden. Laves måske inden
påske ellers udføres det umiddelbart efter.
Kirkedige – beplantning
 NSR undersøger om graverteam vil udføre arbejder og giver
besked til gårdudvalget.
Kommende punkter: Varmestyring (VBJ, JMM)

10. Udvikling

•

Udviklingsmøde, opfølgning og videre arbejde. (IEM)
 Der laves et særskilt møde om det emne.

11. Opfølgning referat

•

(Alle)

•
12. Evt.

•

Orientering om opgaver i forbindelse med præsteskifte (IEM)
 4. april kl. 19. Særskilt møde om vores ønske til profil på en
ny præst.
Organister
 MR indstiller hver fire ansøgere, til Vagn, som indkalder
dem til samtale.
 Samtaler tirsdag 20. marts fra. kl. 17.

Næste møde: 8. maj
13. Kommende møder

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

