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Torsdag, den 24. april 2014, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård.
Fællesmøde for medarbejdere og menighedsråd i / for Ullerup sogn kl. 17:00.
Derefter kl. 19:00 møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Afbud fra Povl C. Callesen.

Beslutningsprotokol Medarbejdermøde.






Regnskab og budget.
Gennemgang af det, til Provstiet, afleverede regnskab 2013 v. Christian.
Budget: anlægsmidler til kirketag udbetales løbende. Der er lidt sætningsskader i murværket. Diget
mod nord skal sættes om og kirkedøren skal males. Det er nogle af de ting, som er med på budgettet.
Den ansøgte minilæsser kommer om 4 uger.
Budget 2015 skal afleveres medio juni, så medarbejderne er velkomne til at komme med forslag.
Fremtidige ønsker/behov. Tove nævner at vinduerne indvendig i kirken trænger til kit og maling.
Herman nævner at orglet trænger til intonering af 3 stemmer til en blødere klang.
Udskiftning af kirketag; plan og status.
1 maj får vi besøg af stiftets konsulenter med henblik på at komme i gang med projekt kirketag.
Derefter kan vi få tilbud hjem og så småt gå i gang med taget.
Organist situationen
Organiststillingen er stadig vakant og vi ser tiden an.
Eventuelt
På stiftets hjemmeside kan man tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis det har interesse.
Kirkegårdskort: Bo og Tove deltager i kursus.
Stor tak til Walter for hans indsats gennem årene.

Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde.
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1

Formanden
 Kirkegårdsvandring 27. maj 2014, kl. 19:00, ved Moltrup kirke. Formanden orienterede.
 Kirkens Korshær forespørger om menighedsrådet vil indgå i kirkepartnerskab eller fadderskab. Punktet udsat til Povl er tilbage.
 Nyhedsmails mm fra Stiftet, Folkekirkelige foreninger mm. Har det interesse kan man tilmelde sig stiftets hjemmeside og få nyhedsbrevet den vej. Det udsendes ikke mere i papirform.
 I Møgeltønder udskiftes kirkekerter til led-pærer og de udbydes til salg. Vi har nok pærer.
 Provstiet orienterer om koncerter i Dronning Dorotheas kapel.
 Betænkning om folkekirkens styre. Der er udkommet en betænkning, som man er velkommen til at låne. Til næste møde vil Anders kort gennemgå betænkningen og dens betydning.
 Der skal lyde en opfordring til selv at følge med på it skrivebordet.

2

Præsten
 Tyverialarm i præstegården: Det er en god ide. Holdningen er at det er en privat udgift.
 Vi har fået tilbud på kalkning af lade og maling af præstegården. Anders og Jens får et tilbud
mere hjem og sørger for at maling af skorstenen er med i tilbuddet. Når vi har fået tilbud nr.
2, tager vi stilling, hvilke et af dem det skal være og sætter projektet i gang.
 Randi kontakter teknisk forvaltning, for at hører hvordan det går med at få et husnr. Ude ved
vejen.

3

Kirkeværgen
 Intet.

4

Kasserer
 Budget 2015; Sønderborg Provstiudvalg har udmeldt foreløbig driftsramme for budget 2015.
Vi fastholder de 250.000 til renovering af generalens stue til budget 2015.
 Kvartalsrapport for januar kvartal 2014.
Kvartalsrapporten er gennemgået i korte træk og det ser fornuftigt ud.
 Yderligere pengeinstitut for at dele risiko ved indestående.
Vi diskuterer emnet yderligere, når vi ved mere om kirketaget.

5

Kontaktperson
 Intet.

Ullerup Menighedsråd

ULLERUP SOGN
Menighedsrådet
Torsdag 24 04 2014
6

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
 Skovene, Ullerup Skov og Avnbøl Sned, status efter stormfald efterår 2013.
Vi afventer.

6.2

Kirkegårdsudvalget
 Arbejdstilsynet orienteres om at vores ”Schäfer” udskiftes.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Medarbejderrepræsentanten spørger til kirkegårdsdiget…

8

Eventuelt
 Ketty og Randi er bemyndiget til at få digital signatur.

9

Næste menighedsrådsmøde
 Torsdag, den 22. maj 2014, kl. 19:00.
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