Sahl Gullev
Menighedsråd
Rådsmøde

Onsdag 2. oktober 2019 kl.: 19.00 - 22

Blad nr.: 134

Præstegården, Konfirmandstuen
Dagsorden

Referent: JMM

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)
Organist, Line Rishøj Jensen (LRJ), deltog i pkt. 1-3.
Præsteparret deltag i punkt 14 vedr. udkast fra arkitekt.

1. Sang
2. Dagsorden



”Troen kan vi ikke gruble”



Godkendelse af dagsorden (JMM).
 Godkendt



Ideer fra Line (LRJ).
 Julesangeftermiddag for børn i konfirmandstuen.
Da der er mange arrangementer i december laver vi det ikke i
år.
 Koncert i december med julekalendersange.
Holdes første søndag i advent, inden julelys tændes, i stedet
for ”Julejazz i kirken”.
 Musikmeditation i kirken.
Holdes en gang om måneden fra januar til april, som LRJ
foreslår.
 Disney-musikgudstjeneste.
Laver LRJ og ARL, når ARL er tilbage fra barsel.



Godkendelse og underskrift af referat, blad 133 (JMM).
 Godkendt og underskrevet.



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



Inspirationsaften: Mød dine østeuropæiske nabo (IEM)
 ”Mød din østeuropæiske nabo” inspirationsaften 24. oktober
kl. 17-20.30 i Bjerringbro Kirkecenter, arrangeret af
stiftsudvalget. Alle er velkommen.



Inventarlister (IGE)
 Opdatering af inventarliste er i gang.
 NSR og IGE finder løsning til at kirkesølv er låst inde.
Status på kirkegårdsprotokoller (IGE)
 Vi skal fortsat føre kirkebøger på skrift - selv om vi også
registrerer det digitalt.

3. Aktivitetsudvalget 1

4. Referat

5. Opfølgning referat

6. Formanden

7. Kirkeværge




8. Kasserer

Godkendelse af revisionsprotokollat (VBJ)
 Godkendt og underskrevet.
 Kvartalsregnskab gennemgået. Der er, som forventet, et lille
underskud på ca. 130.000,-.


9. Sognepræst



Konfirmand- og forældremøde (HSC)
 24. november efter gudstjeneste i Gullev og vi holder det i
kirken.
Gudstjenester jul og nytår (HSC) (IEM)
 Kl. 11 og kl. 14 i Gullev og kl. 15.30 i Sahl.
 Kl. 15 i Sahl.

10. Kontaktperson



(AKJ) Intet at berette.

11. Personalerepræsentant



(NSR) Intet at berette.

12. Hjemmeside




(AKJ) Drøftet hvad der skal være på siden og hvad der skal slettes.
AKJ laver link til bladet.

Evalueringer af:
 Ingen



13. Aktivitetsudvalget 2







14. Kirkegårdsudvalget




Musikalsk legestue (IEM) (AKJ).
 Starter i uge 44, en gang om ugen og frem til foråret.
BUSK (IEM)
 VBJ sørger for grill
 JMM sørge for al indkøb, inkl. drikkevarer. IEM og JMM
afklarer efter MR møde hvad vi har af servietter og bakker.
 NSR modtager varer i Gullev. NSR og JMM aftaler evt.
pølsekøl.
 NSR sørger for at klapborde er flyttet til Gullev.
 AKJ og IEM sørger for evt. parasol og pavilion
 AKJ og IGE sørger for omtaler på FB og hjemmeside
Lucia (IEM)
 Lucia 12. december kl. 17. JMM spørger Thomas om han vil
lave mad. IEM lejer hallen.
Julekoncert (IEM).
 IEM og IGE finder nogle forslag og beslutter hvem.
Dato for julefrokost (IEM)
 13. december kl. 18.30.
Opdatering årshjul (Alle).
 Opdateret
Arkitektudkast til renovering af præstegård (VBJ)
 Udkast gennemgået. Ansøgning sendes til provstiet i starten
af året og på vores eget budget for 2021.
Orgler i Gullev og Sahl (JMM).
 Orglerne er efterset og stemt.
Kirkesyn (JMM)
 Liste er opdateret. JMM sender til provsti. Sendes til MR
sammen med referat.



(Alle)
 AKJ: Hjemmeside, link til bladet.
 HSC: Konfirmand- og forældremøde.
 IEM: Hallen, Lucia.
 IEM, IGE: Julekoncert.
 IGE, NSR: Værdiboks / Brandboks.
 IGE: Protokoller
 JMM: Busk
 JMM: Thomas, mad Lucia.
 JMM: Synsliste til Provsti



(Alle)
 Intet at berette.

15. Opgaver inden næste
møde

16. Evt.

Næste møde: 21. november
17. Kommende møder

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

