Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Tirsdag 2. oktober 2018 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 126

Præstegården, Konfirmandstuen
Referat

Referent: JMM

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

•

”Bedstefar tag dine tænder på”

2. Dagsorden

•

Godkendelse af dagsorden (JMM)
 Dagsorden godkendt

3. Referat

•

Godkendelse og underskrift af referat (JMM)
 Referat godkendt og underskrevet

•

Gennemgang liste pkt. 13
 AKJ/NSR: Kirkeløber. Aftalt at den hentes på Kirkevej. Lægges i kappellet i Sahl.

•

Menighedsrådsvalg (VBJ)
 Der er ikke afleveret andre lister end listerne fra
opstillingsmødet. Listerne er afleveret til stiftet med de
nødvendige stillere. Det betyder at det nuværende
menighedsråd er genvalgt.
Messehagel (IEG) (IEM)
 Messehagel til Gullev er færdig.
 Indvies i det nye år.
Gudstjenester i julen (IEM)
 24. (to i Gullev og en i Sahl), 25, 30. (søndag) og
nytårsaftensdag i Sahl kl. 16.
Dåbsklude (AKJ)
 IEM arbejder på sagen og vender tilbage når der er en
færdig plan.

4. Opfølgning referat

•
5. Formanden
•

•

•
6. Kasserer

•

Opfølgning økonomi (VBJ)
 Intet at berette.
Revisors kommentar til regnskab (VBJ)
 Tiltrædelsesprotokol underskrevet.
 Kommentarer fra revisor gennemgået og taget til
efterretning.

•

•
7. Sognepræst
•

•

•
8. Kontaktperson

9. Personalerepræsentant

•

•

Evaluering konfirmand- og forældremøde (ARL)
 Fire konfirmander deltog – der er i alt 11 konfirmander
fra de to sogne.
 Aftalt at ARL giver besked til forældrene, når hun
senest skal have besked om i hvilken kirke de ønsker
konfirmation.
 Traditionen med konfirmand- og forældremøde
fastholdes.
Musikalsk Legestue (IEM)
 ARL spørger vores organister og arbejdere videre med
at få det startet.
Lucia (IEM) (ARL)
 13. december kl. 16.30 med afgang fra børnehaven til
gudstjeneste i kirken og derefter fællesspisning i
hallen.
JMM/VBJ spørger Thomas om han vil lave mad.
Gudstjenesteliste i Kultur- og Kirkebladet
 MR synes prisen er for høj i forhold til det publikum
der formodes at læse det.
Opfølgende samtaler med nye medarbejdere er i gang – indtil
videre er det meget positivt.
AKJ orienterede om muligheder for refusion af løn ved
sygdom og muligheder for deltidssygemelding.
Intet at berrette.

•

•

•

•
10. Aktivitetsudvalget
•

•

•
•
•
11. Kirkegårdsudvalget

•

Evaluering af sangaften (IEM)
 En rigtig god aften med knap 20 deltagere. Vi glæder
os til næste gang.
BUSK gudstjeneste (IEM)
 28. oktober kl. 11 i Sahl.
 VBJ sørge for grill.
 JMM sørger for indkøb untagen drikkevarer.
 JMM, VBJ og Jacob står for at grille.
Allehelgen (IEM)
 I Gullev 4. november kl. 16, med kaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten.
Julekoncert (ARL) (IEM)
 28. november kl 19. Swing Singers, rytmisk kor med
25 medlemmer, dirigent og pianist.
Julejazz (VBJ)
 2. december kl 16. i Sahl.
 VBJ følger op med Line, at der er en aftale at hun står
for musikken.
Lysfest-Kyndelmisse (IEM)
 3. februar 2019 kl. 16.30 i Gullev. Med fakkeltog op til
Bystedet til efterfølgende fællesspisning.
Adventseftermiddag (IEM)
 ARL og IEM aftaler hvornår og hvordan.
Opdatering årshjul (Alle)
 Opdateret
VBJ har bestilt murer til omfugning af ydermure i
præstegården. Det bliver udført i november.
Omfang for renovering af overetage er aftalt og sættes i gang
snarest.

12. Opgaver inden næste
møde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKJ/NSR: Kirkeløber.
ARL: Musikalsk legestue.
ARL/IEM: Adventseftermiddag
IEM: Dåbsklude
JMM: Dåb FB+Hjemmeside.
JMM: Opdatering præstetavler.
JMM/VBJ: Mad Lucia
JMM: Indkøb BUSK
VBJ: Grill Busk
VBJ: Renovering 1. sal præstegård.
VBJ: Julejazz
VBJ: Refusion
(Alle)

13. Evt.

•

Julefrokost 30. november kl. 18.30

Næste møde: 21. november (konstituering).
14. Kommende møder

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

