Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde (Åbent)

Tirsdag 26. juni 2018 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 123

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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)
Fraværende:
1. Sang

•

”Danmark”

1. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Godkendt

2. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Godkendt og underskrevet

•

AKJ: Afklaring aftale med Gullev Borgerforening vedr. betaling
og brug af Bystedet.
 Aftale er på plads.
GHL: Udspil til dåbsservietter.
 GHL sørger for at sætte gang i tradition, med dåbsservietter,
til nydøbte i vore to kirker.
NSR og IGE: Muligheder og pris på blomsterholdere.
 Er indkøbt.
NSR: Afklaring med Bjerringbro MR om køb af oblatfad fra
Kirkesalen.
 Tages op på næste møde.
VBJ: Opdatering af takstblad (+hjemmeside)
 Er sendt til webmaster.

•
3. Opfølgning referat

•
•

•
•

4. Formanden

•

•

Menighedsrådsvalg (IEM) (VBJ)
 Opstillingsmøde 18. september.
 Valg tirsdag 13. november.
Konfirmation.(IEM)
 Vi foreslår den nye præst at vi indkalder til forældremøde i
september-oktober.
Nyt fra Biskop.(IEM)
 IEM orienterede om invitationer og informationer fra
biskoppen.

5. Kasserer

•

Opfølgning økonomi (VBJ)
 Det går fint – vi følger budgettet.

6. Konstitueret sognepræst

•

Intet at berette (BKA)

7. Kontaktperson

•

Intet at berette (AKJ)

8. Personalerepræsentant

•

Intet at berette (NSR)

•

Evaluering og drøftelse af vores nye FB side, herunder
ansvarsfordeling for vedligehold og administration (JMM)
 Side godkendt.

9. Facebook

•
•

•

10. Aktivitetsudvalget

•

•
•
•

11. Kirkegårdsudvalget

•

Evaluering forårskoncert (IEM)
 Fin koncert med ca. 45 deltagere.
Evaluering sogneudflugt (IGE)
 Udflugt aflyst pga. manglende tilslutning.
 Skal markedsføres mere præcist.
 Arrangement kan godt prøves igen.
Friluftsgudstjeneste (GHL)
 Arrangement er på plads.
 MR synes ikke det er en god ide med præsteindsættelse til
friluftsgudstjenesten, som har været luftet som en ide.
Foredrag og julekoncert (JMM)
Ideer til foredrag og koncerter:
 Esther Brohus.
 Ole (klassisk guitar) IGE finder navn.
 Foredrag om pseudoarbejde (jmm finder navn)
 Benjamin Kobborg:
- ”Afrika kultur–retur”
- ”Må man tage livet af sig selv mor ?”
- ”Med angsten som blind passager”
Årshjul, opdatering (Alle)
 Årshjul opdateret
Markedsføring begivenheder (JMM)
Renovering af Præstegård (VBJ)
Tilbudsrunde afsluttet og provstiudvalget har modtaget
ansøgning om frigivelse af vores egen midler – kr. 260.000,- i
alt:
 Gulve er afslebet og mangler een lakering
 Tømrer er i gang
 Maler er bestilt
 1. sal afventer ønsker fra ny præst, inden renovering.
 Internet/fiberbredbånd er leveret
 Telefon kommer til at køre via internet.
Gårdmøde og politik for brug af entreprenører (JMM)
 Politik og entreprenørliste godkendt.

12. Opgaver inden næste
møde

•
•

NSR: Får tømrer til at reparere knæfald i Gullev
IEM: Indkalder til planlægning, indsættelse ny præst.

13. Evt.

•

Intet at berette.

Næste møde: 30. august
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
2. oktober, 21. november, 24. januar, 13. marts, 9. maj, 27. juni,
27. august, 2. oktober, 21. november, 21. januar, 11. marts, 7. maj

