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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Torsdag, den 12. september 2013, kl. 19:00, hos formanden på Bækgade 3, Blans.
 Fra 19:00 til 19:30
Lukket møde
 Fra 19:30
Åbent møde
Afbud fra Anders Kingo.
Jens Lei deltog ikke i behandlingen af punkt 1, 2 og 4, og ikke i de lukkede punkter under punkt 5 og 6.2.

Beslutningsprotokol Åbent møde.
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Næste møde Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00.
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1

Formanden
 Årsplan 2014 – 2016, opgaver og arbejder.
o Præstegårdsudvalg
o Kirkegårdsudvalg
De to udvalg fremkommer med forslag til dette på menighedsrådsmødet i marts 2014.
 Provstiudvalgsmøde.
Der blev på dette møde lavet en liste til valg til Provstiudvalget; da der ikke er fremkommet
yderligere liste er de personer der er opstillet på den første liste valgt.
Samtidig blev der på provstiudvalgsmødet valg 3 personer fra Sønderborg Provsti til Sønderjysk Forening for Menighedsråd.
 Budgetsamråd i Provstiet.
Formanden orienterede om budgetsamrådet og de forskellige udmeldinger og orienteringer
på dette møde; herunder statistisk materiale fra www.kirkefondet.dk.
 Forskningsprojekt altertavle.
Menighedsrådet/kirken vil blive kontaktet i den forbindelse for undersøgelse af altertavle.
 Provstesyn 2013; Synsprotokollen til Provstiet?
Gælder for de år (2 ud af 3 år) hvor der ikke er Provstesyn, dvs ikke for 2013.
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Menighedsrådsmøde i oktober 2013 flyttes eventuelt!?
På menighedsrådsmødet torsdag, den 8. august 2013, blev det aftalt følgende
o På menighedsrådsmødet torsdag, den 24. oktober 2013, afholdes der også konstituerende møde for kommende kirkeår.
o Det ordinære menighedsrådsmøde torsdag, den 21. november 2013, aflyses.
Et enkelt medlem kan ikke deltage den 24. oktober 2013, hvor der pga. konstituerende møde
også er mødepligt; kan der eventuelt findes en anden mødedato i oktober 2013?
Medbring venligst kalender.
Menighedsrådsmødet, med konstituering (valg af formand og næstformand) fastholdes til
torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00.
Da der er afbud til dette møde fra menighedsrådsmedlem Povl C. Callesen indkaldes 1.
stedfortræder i menighedsrådet, Anna Marie Pedersen, til dette møde.
Menighedsrådets formand indkalder Anna Marie Pedersen til mødet.

2

Præsten
Afbud fra Anders Kingo til mødet.

3

Kirkeværgen
Intet.

4

Kasserer
 Budget 2014; orientering om.
Kassereren orienterede om det godkendte budget 2014; menighedsrådets budgetforslag var
godkendt.
Ullerup Menighedsråd har en sund økonomi.
 Fælles regnskabsfører!?
Der er indkaldt til møde den 1. oktober 2013 om Det Fælles Regnskabskontor hvor Menighedsrådets kasserer deltager.
På menighedsrådsmødet den 24. oktober 2013 skal der træffes beslutning om Ullerup Menighedsråd ønsker at deltage i DFR = Det Fælles Regnskabskontor.

5

Kontaktperson
 Medarbejdermøde den 27. september 2013 i konfirmandstuen med bl.a. følgende punkter
o Der udarbejdes en kirkesangerafløserliste.
o Der undersøges muligheden for at afholde et fælles førstehjælpskursus for de 3 Sundeved-sogne.
o I foråret 2014 afholdes der et fælles medarbejder-/menighedsrådsmøde.
o APV, skal afholdes hvert 3. år.
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Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
 Indkørslen til Præstegården; opretning af vejen, specielt hvor der er sætningsskader hvor
vejen går over i gårdspladsen.
Der afventes prisoverslag; udgiften kan, via kassereren, søges over 5 % midlerne.
Der er foretaget rensning af tagrender og beskæring af nærtstående træer ved bygninger.

6.2

Kirkegårdsudvalget
 Der er modtaget overslag over nyt tag på kirken; menighedsrådet fremsender overslaget til
Provstiet til afklaring af det videre i projektet, herunder godkendelse af at der må indhentes
2 tilbud.
 Der skal i november måned 2013 nyplantes lindetræer på vest- og sydsiden, i stedet for de
fældede træer langs kirkediget, af samme art som på østsiden af gamle kirkegård.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Orienterede om det forefaldende arbejde på Kirke- og Præstegård.
 Der blev udleveret et, i marts 2000, revideret kirkegårdskort.
På menighedsrådsmødet den 8. august 2013 blev det besluttet at kirkegårdsudvalget, kirkeværgen og graverpersonale fremkomme med forslag til udformning af fremtidens Ullerup
Kirkegård.
Graverpersonalet vil til næste møde fremkomme med forslag til ændring af kirkegårdsvedtægten for at imødekomme Provstesynets pålæg om tilretning for at muliggøre en langtidsplanlægning af indretning af kirkegården.

8

Eventuelt

Intet.

9

Næste møde
Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00.
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