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1 Formanden 

 Messehagel, status. 

o Den nye messehagel forventes at kunne indvies 1. søndag i advent 2013. 

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

folkekirken”. 

I den forbindelse vil det være godt at læse artiklen i Menighedsrådenes blad fra maj om 

”Status quo eller …..” 

Punktet genoptages derefter på august mødet i menighedsrådet. 

o OK, orientering fortsætter på menighedsrådsmødet i august 2013. 

 Provstesyn onsdag, den 26. juni 2013; orientering om at tidspunkt eventuelt ændres. 

o Provstesyn afholdes 26. juni 2013, start kl. 15:30, på Ullerup Kirkegård, derefter 

kirken og afsluttende i Ullerup Præstegård. 

 På budget 2013 har alle provstiets menighedsråd fået kr. 20.000 til ”glæde for / arbejde i 

sognet”. 

Forslag om at købe højskolesangbøger og børnebibler for budgettet. 

o Godkendt at købe 50 højskolesangbøger påtrykt ”Ullerup Sogn”, samt nodebog til 

brug for organisterne; desuden anskaffes et antal børnebibler for restsummen. 

 Almen information 

o Menighedsrådet bevilger kr. 1.000 til indspilning af samtlige salmer i Den danske 

Salmebog som så på sigt kan hentes på internettet.  
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2 Præsten 
 Præstegårdens historie. 

o Anders Kingo orienterede om Ullerup Præstegårds historie. 

Den nuværende præstegård er bygget i 1827 og siden dengang har der boet 9 præ-

stefamilier i denne præstegård. 

Siden 1827 har der været flere renoveringer, om- og tilbygninger. 

 Anders Kingo orienterede om problematikken med kommende års konfirmationsforberedelse 

i f. m. at Bakkensbro Skole nedlægges som folkeskole med udgangen af juni 2013 og skole-

distriktet sammenlægges med Nydamskolens skoledistrikt. 

 

3 Kirkeværgen 
 Intet. 

 

 

4 Kasserer 
 Budget 2014; fremlæggelse og endelig vedtagelse. 

o Budget 2014, drift og anlæg, gennemgået og godkendt; fremsendes herefter til Søn-

derborg Provsti. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Orienterede om en erfagruppe som omegnens kontaktpersoner har etableret, herunder at 

denne erfagruppe udarbejder en kirkesangervikarliste. 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Asfaltbelægningen på indkørslen repareres over driften.   

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Intet 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Menighedsrådet godkender at graverpersonalet deltager i Internationale Gartenschau i 

Hamborg i september 2013. 

 Menighedsrådet godkender at der anskaffes en benzinhækkeklipper, en elvinkelsliber og en 

akkuboremaskine. 
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8 Eventuelt 
 Bo Bonde udarbejder en intern telefon- og mailliste over menighedsrådets medlemmer og 

kirkebetjeningen. 

 Der arbejdes på en kirkekoncert med Poul Dissing m.fl. i Ullerup Kirke. 

 Menighedsrådet drøftede forskellige metoder for orientering til menigheden, fx en SMS-

tjeneste i f. m. specielle arrangementer i kirken og sognet. 

 Der nedsættes et udvalg bestående af Lilli og Randi i f. m. sommerkomsammen søndag, den 

4. august 2013. 

 

9 Næste møde 
Torsdag, den 8. august 2013, kl. 19:00, i konfirmandstuen. 

 


