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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 16. maj 2013, kl. 18,00, med start på Ullerup Kirkegård og efterfølgen-
de i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 
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1 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

2 Formanden 
 Gennemgang af vedtægter / kommissorium for Kirkegårdsudvalg. 

Se link på Kirkenettet/ITskrivebordet  

 Kirke- og kirkegårdsudvalg 
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning/Enkeltposterogudvalg/Sider/Staendeudvalg.aspx 

o Vedtægt for Kirke- og kirkegårdsudvalg gennemgået og godkendt. 

 Debatoplæg fra ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for 

folkekirken”. 

o Anders Kingo gennemgik den nuværende kirkestruktur bl.a. med en historisk gen-

nemgang af kirkestrukturen siden 850; samt hvad der kan og skal behandles af Fol-

ketinget, herunder hvordan folkekirkens udgifter betales, den kirkelige ligning mm. 

o På næste menighedsrådsmøde vil debatoplægget fra ”Udvalget om en mere sam-

menhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken” blive gennemgået. 

o Endvidere vil der den 12. september 2013 blive afholdt et møde om emnet i Haders-

lev Stift. 

 

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/LMvejledning/Enkeltposterogudvalg/Sider/Staendeudvalg.aspx
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 Almen information 

o Formanden orienterede om det kommende valg til provstiudvalget som vil foregå i 

efteråret 2013. 

Menighedsrådet vil løbende blive orienteret om dette. 

o Vindmølleområde ved Blans og Avnbøløsten. 

Den Kgl. Bygningsinspektør har gennemgået materialet omkring dette og taget stil-

ling ud fra dette.  

 

3 Præsten 
 Status på sognets nye hjemmeside http://www.ullerupsogn.dk/  

Kursus i anvendelse? 

o Den nye hjemmeside er taget i brug og er efter menighedsrådets vurdering virkelig 

flot og enkel. 

Brugerne; webmaster, sekretær mm vil få kursus i hvordan oplysninger lægges ind 

på hjemmesiden. 

Som yderligere ønsker til hjemmesiden er bl.a. referater fra tidligere møder i nuvæ-

rende menighedsråd, dvs. fra december 2012 og fx muligheden for at oplyse om be-

gravelser mm for at give hjemmesiden ”daglig aktualitet”. 

 

4 Kirkeværgen 
 Intet. 

 

 

5 Kasserer 
 Årsregnskab 2012. 

Herunder fremlæggelse af årsrapport og resultat af disponering. 

o Årsrapporten godkendt; menighedsrådet vedtager at disponere kr. 168.297,86 til frie 

midler i 2013, som bl.a. ønskes anvendt til renovering af dele af kirkediget. 

 Økonomirapport 2013. 

o Kvartalsrapport, januar kvartal 2013, taget til efterretning. 

 Budget 2014; herunder visioner og målsætning for budget. 

I fortsættelse af beslutninger på mødet i april 2013 om ønsker til budget 2014, 2015 og 2016 

undersøges / medtages følgende ønsker til næste menighedsrådsmøde 

o Udvidelse af indkørslen til Præstegården, således der er vejbredde for nutidens lastbi-

ler i 2014. 

o Nyanskaffelser til kirkegården, ny minilæsser kr. 200.000 i 2014. 

o Kirkegårdsdiget, reparation og renovering medtages fordelt over 2014 til 2016. 

o Præstegården; renovering af bagtrappe, -entré og -indgang, samt toilet ved bagind-

gang skal undersøges med henblik på at medtage dette i budget 2015 eller 2016. 

o Yderligere hensættelser til kirketaget. 

Det endelige budgetforslag gennemgås på menighedsrådsmødet den 13. juni 2013, hvor der 

er mødepligt for menighedsrådets medlemmer. 

http://www.ullerupsogn.dk/
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 Fælles PGUkasserer. 

Er der nyt i sagen? 

o Menighedsrådet bakker op om en henvendelse fra Christianskirken om oprettelse af et 

fælles regnskabskontor og kassereren bemyndiges til at tilkendegive overfor 

Christianskirken at Ullerup Sogn gerne vil deltage i dette. 

 

6 Kontaktperson   
 Almen orientering om personalesituationen. 

 

7 Udvalg 

7.1 Præstegårdsudvalget 

o Generalens stue, renovering. 

o Menighedsrådet godkender at der i 2013 foretages renovering som følger 

 Malerarbejde, kr. 22.142 + moms, som tidligere er bevilget.  

 Udskiftning af radiatorer, med tilhørende murerarbejde, kr. 20.000 + moms. 

 Gulvbelægning, tilskud på kr. 18.000 (inkl. moms), til monteret gulvbelæg-

ning jævnfør præstefamiliens ønsker. 

o Præstegårdsudvalget kontakter en skovkyndig for vurdering af omfanget af askesyge i me-

nighedsrådets skove i Ullerup Skov og Avnbølsned, samt hvad der skal ske i den forbindelse. 

 

7.2 Kirkegårdsudvalget 

 Til næste menighedsrådsmøde skal der indhentes tilbud på renovering af det sydlige kirke-

dige, samt plantning af nye træer (og art) på den sydlige og vestlige del af kirkegården. 

 

 

8 Medarbejderrepræsentanten 
 Praktisk information og priser 2013 for Ullerup Kirkegård ”Velkommen på Ullerup kirke-

gård” udleveret, gennemgås på næste møde i menighedsrådet. 

 

9 Eventuelt 
  Intet. 

 

10 Næste møde 
Torsdag, den 13. juni 2013, kl. 19:00, i konfirmandstuen; med mødepligt pga. budgetbehandling. 

 


