Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Tirsdag 27. august 2019 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 133

Præstegården, Konfirmandstuen
Referent: JMM

Referat

Anna K. Jespersen (AKJ), Anna Rask Lauridsen (ARL), 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




”Jeg er havren”
”Med favnen fuld af kærlighed”



Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Godkendt



Godkendelse og underskrift af referat, blad 132 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.



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



Kirkeværge (IEM)
 Inger-Grethe Eger (IGE) valgt som ny kirkeværge.
 Det blev nævnt på mødet et kirkebøgerne ikke er opdateret.
ARL checker med provsten hvad kravene er mht.
kirkebøger, da oplysningen og findes digitalt.
Genautorisation af personer på kirkenettet (IEM).
 Er indmeldt rettidigt.
Luftfoto (AKJ).
 MR er ikke interesseret.
Bjerringbro kirke 100 år`jubilæum (IEM).
 MR giver kr. 1.000,- til Bjerringbro Kirke i jubilæumsgave.
Meddelelser
 IEM gennemgik meddelelser.


5. Formanden






6. Kasserer





(ARL)
 Ny gudstjenestefolder. ARL orienterede om den nye folder
der afspejler den liturgi der bruges nu.
 ARL orienterede om aftaler med præstevikar mht. konfirmandstue, kontor, telefon m.v.
Brug af konfirmandstue skal aftales med præstevikaren.



(AKJ).
 MUS(amtaler) er under planlægning.
 Der holdes personalemøde, når præstevikar er startet i
forbindelse med ARL barsel.
 Jubilæum Else-Marie. MR udbetaler selv gratiale (ca. 1/3 af
det samlede beløb).

7. Sognepræst

8. Kontaktperson

Opfølgning økonomi (VBJ)
 Der er et underskud i år pga. af større reparationsarbejder på
kirkerne og i præstegården. Det er et forventet underskud og
overordnet har vi en god økonomi.
Den nye ferielov (IEM) (VBJ).
 VBJ orienterede om de nye regler og konsekvenserne for
Kirkekassen.


9. Personalerepræsentant

10. Aktivitetsudvalget

(NSR).
 Der har været en flok løse køer i præstegårdshaven, med
mange huller til følge. NSR kontakter ejeren mht.
forsikring og sørger for at huller bliver jævnet.

Evalueringer af:
 Friluftsgudstjeneste (IEM).
 En god gudstjeneste og flot vejr, ca. 80 deltagere.
 Næste år inviteres Minna Due med til planlægningen.
 Sogneudflugt IEM).
 En god udflugt. Med 13 deltagere.
 Aktivitetsudvalget overvejer om traditionen med
sogneudflugt skal fortsætte.
 Musikalsk legestue (IEM).
 IEM spørger Gunhild om hun igen i år vil lave musikalsk
Legestue.
 Højskolesangaftner (IEM) (AKJ).
 Afventer evt. øvrige arrangementer.
 BUSK (IEM)
 27. oktober i Gullev kl. 11. med grillpølser ved graverhuset.
 Julekoncert (IEM) (ARL).
 Aktivitetsudvalget overvejer nogle ideer.
 Hjemmesiden når Anna har barsel (AKJ).
 AKJ og IGE vedligeholder hjemmesiden.
 Facebook og hjemmeside. Hvem har adgang (AKJ).
 Der holdes fast i begrænset adgang til at redigere
hjemmeside. I øjeblikket AKJ, ARL, IGE.
 Facebook får flere adgang (de de arrangerer og ønsker det)
 Ideer fra Line.
 Line inviteres til næste MR møde.
 Opdatering årshjul (Alle).
 Opdateret



11. Kirkegårdsudvalget








(Alle)
o AKJ/NSR: Kirkeløber.
o AKJ: Invitere Line
o ARL: Messehagel, folder.
o ARL: Kirkebøger.
o IEM: Musikalsk Legestue
o JMM: Orgler
o JMM: Provst vedr. arkitekt.
o NSR: Huller græsplæne
o VBJ: Arkitekt



(Alle)
 Vi kan nu køre al kommunikation for præstekontoret
udelukkende på fibernet. TDC er derfor opsagt.
 Kasserer har købt en ny printer.

12. Opgaver inden næste
møde

13. Evt.

Tag præstegård, drøftelse af muligheder og hvad vi skal arbejde
for:
a. Kun skifte tag.
b. Renovere hele overetage.
c. Ønsker vi fortsat at have en præstegård eller er tiden løbet fra
det?
 De tre muligheder blev drøftet. MR vedtog enstemmigt at
prioritere renovering af hele overetagen. Gårdudvalget
undersøger arkitektmuligheder og sætter et projekt i gang
vedr. muligheder og pris for renovering. Det sker med henblik
på at søge provstiet om penge til renoveringen på 2021
budgettet. VBJ kontakter arkitekt. JMM undersøger om vi skal
have bud fra flere arkitekter.
Opdaterede lister og udførte opgaver, gårdudvalg (JMM).
 Opdaterede lister sendt til MR.
Økonomi til at udføre resterende opgaver.
 Gårdudvalget prioriteter igangsætning af opgaver, så der
tages hensyn til at der også er penge til det.
Orgler: rensning og reparation i Gullev og Sahl (JMM).
 Begge er orgler er efterset/repareret/renset/stemt.
Orgler: Årlig eftersyn og stemning (JMM).
 JMM aftaler årlig eftersyn og stemning af begge orgeler, med
Orgelbygger.dk, ved Sven Hjorth Andersen.
Dato for MR Kirkesyn
 24-9 kl. 16.30 med start i Gullev.

Næste møde: 2. oktober
14. Kommende møder

Alle møder starter kl. 19, med mindre andet er nævnt.
21. november,
21. januar, 18. marts, 30. april, 30 juni, 26. august, 1. oktober, 24.
november, 20 januar, 18. marts, 27. april, 30 juni, 26. august.

