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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Torsdag, den 8. august 2013, kl. 19,00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård.

Beslutningsprotokol

til offentlig fremlæggelse

Afbud fra Jens Lei.
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Formanden
 Gennemgang af Provstesyn afholdt 26. juni 2013
o Ullerup kirke og kirkegård
 Menighedsrådet beslutter af de konstaterede ”mangler” på og i kirken udføres
i 2014 og udgiften medtages i, ansøges over, budget 2014, med udgiften kr. 2.
mill til udskiftning af taget og kr. 215.000 til de øvrige mangler i kirken.
 Kirkegårdsvedtægterne tilrettes som påpeget på Provstesynet; graverpersonalet har opgaven for denne tilretning.
 Kirkegårdsudvalg og kirkeværge retter henvendelse til lodsejerne langs kirkens nordlige del for at følge op på påbud fra Provstesynet om dette.
 Graverpersonalet bestiller udskiftning af anslagsliste på døren i Kapellet.
o Ullerup Præstegård
 Præstegårdsudvalget (i situationen foretages dette af Anders Kingo) bestiller
afrensning af eternittag på Præstegårdsladen og Hovedhuset, samt udskiftning af tagrender hvor disse er i stykker.
 Graverpersonalet iværksætter styning og beskæring af træer omkring
Præstegårdsladen og Hovedhuset, samt renser tagrender inden udgangen af
august.
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Præstegårdsudvalget er i kontakt med entreprenør for opretning af adkomstvej til Præstegården.
 Gelænder ved opgang til konfirmandstuen males, iværksættes via Anders
Kingo.
 Anders Kingo kontakter murer for kalkning af Præstegårdens 2 skorstene i
efteråret 2013.
 Anders Kingo kontakter murer for tilbud på kalkning / behandling af såvel
Hovedbygning som Præstegårdsladen i en 3. årig turnus.
 Istandsættelse af Generalens stue budgetlægges på anlægsbudget 2015, med
samlet sum på kr. 250.000.
Stiftsmøde for Haderslev Stift fredag, den 6. september 2013.
o Tilmelding via Randi Bastholm.
Ny spildevandsledning fra Blans og Ullerup renseanlæg vil krydse under vejen ind til Ullerup Præstegård.
o Kirkeværgen varetager menighedsrådets interesser i f. m. dette.
Entreprenøren kontakter Præstegården for aftale når Præstegårdens indkørsel skal
graves igennem.
Almen information
o Orientering om valg til Provstiudvalg, samt til Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd.
Kirkegårdsudvalget, kirkeværgen og graverpersonale vil fremkomme med forslag til udformning af fremtidens Ullerup Kirkegård.

2

Præsten
 Malerprojektet i f. m. konfirmandundervisningen igangsættes i januar 2014; i forskel til tidligere år hvor dette var i efteråret.
 Tema- og Musikgudstjenester i Ullerup Kirke i vinterhalvåret 2013/2014 er nu planlagt; i
alt 6 søndage aftner; én i hver måned september til marts, undtagen december.
Annonceres i kirkebladene, på hjemmesiden og i Gråsten Avis
 Anders Kingo vil i efteråret 2013 holde foredrag i forbindelse med 200 året for Søren Kirkegaards fødsel.
Annonceres i kirkebladene, på hjemmesiden og i Gråsten Avis.
 Der anskaffes en ny laserprinter (kopimaskine) til brug for præstekontoret.

3

Kirkeværgen
 Afbud fra kirkeværgen.
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Kasserer
 Kvartals-/halvårsrapport pr. 30. juni 2013.
Halvårsrapporten gennemgået og godkendt.

5

Kontaktperson
 Medarbejderudviklingssamtaler, MUS, afholdes i september 2013.
 Planlagt medarbejdermøde den 27. september 2013.
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Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget

Intet.

6.2

Kirkegårdsudvalget

Intet.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Almen orientering.

8

Eventuelt
 På menighedsrådsmødet torsdag, den 24. oktober 2013, afholdes der også konstituerende
møde for kommende kirkeår.
 Det ordinære menighedsrådsmøde torsdag, den 21. november 2013, aflyses.

9 Næste møde
Torsdag, den 12. september 2013, kl. 19:00, i konfirmandstuen.
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