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Anna K. Jespersen (AKJ), Benjamin Kobborg (BKA), Grethe Laursen
(GHL), Inger-Grethe Eger (IGE), Ida Madsen (IEM), Jens Martin
Mølgaard (JMM), Vagn Bach Jensen (VBJ)
Deltagere:

Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Kommunikationstuderende: Søren Mølgaard (SRM)
Fraværende: Ingen

1. Sang
2. Dagsorden

3. Referat

4. Opfølgning referat

•

”I al sin glans”

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Punkt 6 ”Facebook” rykket frem til efter formanden.
 Godkendt

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

Aftale med Gullev Borgerforening (IEM) (AKJ)
 Gullev Borgerforening vender tilbage.
Dåbsservietter (GHL)
 Udsat til næste møde.
Messehagel (IGE)
 IGE viste sit forslag til messehagel. MR godkendte at
IGE færdiggør messehagelen til Gullev Kirke.

•
•

•

5. Formanden

•

•

Oplæg til Facebook side for Sahl og Gullev kirker, gennemgang af
muligheder og klarlægning af administration (SRM).
 En stor opslagstavle
 Officiel side med officielle opslag, i stedet for opslag fra
privatpersoner.
 Nå ud til mange – og specielt tilflyttere.
 Begivenheder/kommunikation hurtigt rundt til brugerne.
 En side giver et fællesskab omkring de to kirker, hvor en
gruppe er en del af et andet fællesskab, hvor man skal
inviteres til at deltage.
 Administrator opgaven er begrænset – der er to opgaver –
en administrator vedligehold/design af siden og
administator for at lave opslag/begivenheder.
 Siden skal designes. SRM kommer med et oplæg.
 Der skal evt. oprettes flere administratorer.

•

Budget 2019 (VBJ)
 Budget gennemgået, med svar på opklarende spørgsmål.
 Budget godkendt.
 Budget indsendt, tidsstempling 8. maj 2018 kl. 20.55

6. Facebook

7. Kasserer

Velkommen til konstitueret sognepræst Benjamin Kobborg (IEM)
 IEM fortalte om Sahl og Gullev kirkers forskellige
aktiviteter og specialgudstjenester.
Meddelelse fra Provstiet (IEM)
 Fra biskoppen: Tur til Libanon i 2019 med opfordring til at
deltage.
 Provst Bjarne Markussens bog ”Små sogne store udfordringer” blev omdelt.

8. Konstitueret sognepræst

•

Intet at berette

•

Personalemøde: Velkommen til nye ansatte (AKJ)
 Ansættelsesbreve er lavet.
 Samlet tjenesteplan for alle er lavet – præst, graver,
organist, sanger, med tidspunkt og sted.

•

Oblatfad (NSR)
 NSR har spurgt Berringbro Menighedsråd om vi kan købe
oblatfad fra kirkecenteret. NSR Følger op.
Blomsterholdere ved kirkebænke (NSR)
 NSR og IGE undersøger muligheder for blomsterholdere.

9. Kontaktperson

10. Personalerepræsentant
•

•
•
•
11. Aktivitetsudvalget
•
•
•

•

12. Kirkegårdsudvalget
•

•
•
•
13. Opgaver inden næste
møde

•
•
•
•
•
•
•

Evaluering af Palmesøndag (IEM)
 Ca. 30 deltagere.
Evaluering Skærtorsdag (VBJ)
 Godt brød og god ost – ca. 20 deltagere.
Forårskoncert (IEM)
 Der er styr på koncerten.
 NSR sørger for at kirken er låst op.
Sogneudflugt (IGE)
 2. juni til Horsens Fængsel.
Friluftsgudstjeneste (GHL)
 26. august kl. 14 på Ormstrup
Årshjul, opdatering (Alle)
 Årshjul opdateret
Renovering af Præstegård (VBJ)
 Fugtmåling er udført (pris ca. 14.000,- inkl. moms).
 Murene er renoveret.
 Tømrer-, maler og gulvarbejde skal udføres. Afventer at
murene er tørre. Der indhentes tilbud for malerarbejdet.
 Præstegården forventes indflytningsklar til oktober.
 Ydervægge fuges om til efteråret, tilbud indhentes.
Belysning kirkegården i Sahl og altertavle i Gullev (JMM)
 Belysning på kirkegården er installeret.
 Belysning altertavle i Gullev er installeret. I forbindelse
med installation er ”bæger hylde” ved knæfaldet skadet.
JMM kontakter elektriker.
AKJ får afklaret om vi har en aftale med Gullev Borgerforening
vedr. betaling og brug af Bystedet.
GHL har et udspil til dåbsservietter klar til næste møde
JMM kontakter Bjerringbro Elforretning, angående frakobling
lamper P-Plads og hylde ved knæfald.
JMM sørger for at Steffen har alle referater fra 2017 og 2018, så
de kan komme på hjemmesiden.
NSR og IGE undersøger muligheder og pris på blomsterholdere.
NSR får afklaret om Bjerringbro MR vil sælge oblatfad fra
Kirkesalen.
NSR sørger for at der låst op i Gullev 16. maj.
SRM og JMM laver oplæg til Facebook side
VBJ sørger for opdatering af takstblad på hjemmeside
VBJ indhenter tilbud for malerarbejdet i præstegården.

14. Evt.

•

Intet at berrette

Næste møde: 27. juni
15. Kommende møder

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

