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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 16. januar 2014, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 

  
Afbud fra Christian Svane Christiansen. 

Beslutningsprotokol til offentlig fremlæggelse.   
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1 Formanden 

 Status over opgaver i 2014 

o Nyt tag på kirken. 

o Afrensning af tagene på præstegården og præstegårdsladen, der kommer tilbud på 

dette arbejde; samtidig undersøges pris på overfladebehandling af præstegårdens og 

præstegårdsladens udvendige vægge, samt reparation af skorstene. 

o Kirkegårdsudvalgsformanden undersøger muligheder for supplerende / ændret kirke-

gårdsbelysning og belysning på grusbelagt P-plads; undersøges i f. m. møde med kon-

sulenter når det nye tag på skal drøftes. 

 Messehagel 

o Flot; der var en flot og værdig indvielse af den nye messehagel. 

 SMS tjeneste 

o Landsbylaugene arbejder videre med ideen, drøftes på kommende møder. 

 Indgået post mm 

o Gennemgang af diverse post som formanden har modtaget, herunder mails som er vi-

deresendt til menighedsrådets medlemmer. 
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2 Præsten 
 Evaluering af kirkebladet. 

Menighedsrådet drøftede forskellige løsninger og muligheder, drøftelsen genoptages på efter-

følgende møder. 

 Orientering om konfirmandundervisningen. 

Orientering givet. 

 Adventsarrangement; før et arrangement mellem menighedsrådet og husmoderforeningen, de 

sidste 2 år sammen med pensionistforeningen. 

Menighedsrådet ønsker at fortsætte adventsarrangementet, hvert år i adventstiden, men med 

mere vægt på at det er menighedsrådet der står som hovedarrangør. 

 

3 Kirkeværgen 
 Intet. 

 

 

4 Kasserer 
 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. 

Bilag var udsendt sammen med dagsorden. 

Revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af menighedsrådet. 

 Det folkekirkelige regnskabskontor, omfattende 8 sogne i Sønderborg Provsti. 

Der ansat regnskabsfører pr. 1. januar 2014. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Organiststillingen 

Ansættelsesudvalget har samtale med ansøger lørdag, den 18. januar 2014. 

 Arbejdstilsynet har været på alment kontrolbesøg på kirkegården. 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Blans – Ullerupskov – Brobøl stien 

Planlægges at gå igennem de 2 menighedsrådsskovparceller i Ullerupskov. 

 Indkørslen til præstegården er blevet repareret og retableret med fint resultat. 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Kirkegårdstakster 2014 Sønderborg Provsti 

Taget til efterretning. 
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7 Medarbejderrepræsentanten 
  Medarbejderne deltager i kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 19. marts 2014. 

 

8 Eventuelt 
   Intet. 

 

 

9 Næste møde 
 Torsdag, den 20. februar 2014, kl. 19:00. 

 


