Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Tirsdag 19. november 2019 kl.: 19.30 - 22

Blad nr.: 136

Præstegården, Konfirmandstuen
Referent: JMM

Referat

Anna K. Jespersen (AKJ), Herluf Christensen (HSC), Inger-Grethe Eger
(IGE), Ida Madsen (IEM), Jens Martin Mølgaard (JMM), Lis Kildegaard
Pedersen(LKP), Vagn Bach Jensen (VBJ)
Deltagere:
Personalerepræsentant: Niels Skovridder (NSR)
Fraværende:
1. Sang
2. Dagsorden
3. Referat
4. Opfølgning referat



”Herren er med os”



Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Tilrettet og godkendt.



Godkendelse og underskrift af referat, blad 134 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.



Gennemgang liste pkt. 12, fra seneste referat (Alle).
 Opgaveliste gennemgået.



Mødet: ”Mød din østeuropæiske nabo” (IEM).
 Et godt møde, mange gode input.
Ny valgform MR valg 2020 (IEM).
 IEM orienterede om ny valgform, der skal benyttes til MR
valg 2020.
Nedlæggelse af Sahl Vandværk (VBJ).
 MR giver fuldmagt til IEM, til at stemme for nedlæggelse af
Sahl Vandværk.
Honorar formand og kontaktperson (JMM).
 Lov om Menighedsråd giver mulighed for honorar til
formand, kontaktperson, udover kirkeværge og kasserer.
MR noterer det er en mulighed, men gør ikke mere ved det
nu.



5. Formanden



6. Kirkeværge





7. Kasserer


Kirkegårdsprotokoller (IGE).
 Opdatering af protokoller er i gang.
Brandbokse (IGE).
 IGE indkøber to brandbokse.
Ansøgning om penge til renovering præstebolig (JMM).
 Ansøgning laves nu.
Beløb MR selv byder ind med til renovering af præstebolig i 2021
budget (VBJ).
 MR vurderer at vi selv kan bidrage med kr. 500.000,-.
Endelig godkendelse af budget 2020.
 Godkendt og underskrevet.



Tider for gudstjenester (JMM) (HSC).
 Medlemmer af menigheden har efterlyst de sene
gudstjenester i Sahl, bl.a. af hensyn til barnedåb.
 10.15 gudstjenester har her i efteråret været få gudstjenester
i Sahl. Det er der rettet op på, så de er bedre fordelt
fremover.
Evt. kan man være fleksibel mht. dåb om lørdagen.
Evt. kan gudstjeneste en gang imellem holdes efter kl. 10.15
gudstjeneste i Bjerringbro.
 Sognepræsten vil altid gerne komme på hjemmebesøg.
Men traditionen, hvor sognepræsten hvert år i december,
kommer på besøg hos alle i de to sogne, der er firs år eller
ældre, stopper fra i år.
JMM Laver et udkast til bladet.



(AKJ).
 Der holdes personalemøde i uge 47.



(NSR).
 Intet at berette



(AKJ).
 Intet at berette.

8. Sognepræst

9. Kontaktperson
10. Personalerepræsentant
11. Hjemmeside

Evalueringer af:
 BUSK
 Ca. 16 gæster. Få børn. MR overvejer om der skal ske
ændringer i 2020.
 Sangaftener.
 Fine aftener – ca. 16 deltagere i både Sahl og Gullev.




12. Aktivitetsudvalget 2








Lucia (IEM).
 12. december kl. 17 i kirken. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i hallen kl. 17.45
 IEM, JMM, LKP, VBJ mødes i hallen kl. 16.30 og dækker
borde til 100 gæster.
Julekoncert (IEM).
 3. december kl. 19.30.
 JMM laver gløgg.
 IEM, LKP dækker bord.
 IEM, JMM, LKP laver æbleskiver.
Juleaften, børnegudstjeneste i Gullev kl. 11. IGE laver annonce.
Nytårsaften (IEM).
 Kl. 15. i Sahl. Vin og kransekage efter gudstjenesten.
IEM sørger for indkøb.
Kirkekaffe (IEM).
Kyndelmisse / Lysgudstjeneste (AKJ).
 2. februar kl. 16.30 i Gullev. Laves sammen med Gullev
Borgerforening.
Datoer og antal udgivelser af Kirke- og Borgerblad (AKJ)(JMM).
 Bladudvalg finder datoer.
Foredrag (JMM)
 JMM går videre med foredrag med Almaz Mengesha.
Opdatering årshjul (Alle).
 Årshjul opdateret


13. Kirkegårdsudvalget





Klaver Gullev (JMM).
 MR indkøber klaver til Gullev Kirke. JMM sørger for
indkøb (seneste levering 16. januar).
Kirkesyn (JMM).
 Liste fra kirkesyn sendt til provsti 14. oktober og samtidig
sendt til MR.
(Alle)
 IEM, VBJ: Fuldmagt
 IEM: Indkøb æbleskiver
 IEM: Indkøb nytår
 IEM, JMM, LKP: Julekoncert
 IEM, JMM, LKP, VBJ: Lucia
 IGE: Annonce jul
 IGE: Brandbokse

14. Opgaver inden næste
møde

 JMM: Gløgg
 JMM: Klaver
 JMM: Ansøgning renovering præstegård.
 JMM: Blad, julebesøg
 JMM: Foredrag
 NSR: Borde til Gullev
15. Evt.



(Alle)
 Intet at berette

Næste møde: 21. januar
Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
16. Kommende møder

Kommende møder:
19. marts, 30. april, 30 juni, 26. august, 1. oktober, 24. november
20 januar, 18. marts, 27. april, 30 juni, 26. august, 5. oktober, 24.
november.

