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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 20. februar 2014, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 

  

Beslutningsprotokol til offentlig fremlæggelse.   
Afbud fra Povl C. Callesen. 
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1 Formanden 

 Koda afgift kr. 3.200 pr. år. 

P.g.a. musikgudstjenester og koncerter i kirken skal der betales afgift. 

Koncertprogrammer skal sendes til Koda; Koda betaler til rette vedkommende. 

Menighedsrådets formand sender oplysninger om musikgudstjenester og koncerter i kirken 

til Koda. 

 Provstiudvalget har udsendt vejledende honorarsatser for 2014 til menighedsrådsformænd, 

kasserere/regnskabsførere, kirkeværger og kontaktpersoner. 

Tages til efterretning. 

menighedsrådets kasserer orienterer regnskabskontoret om taksterne; menighedsrådets 

formand orienterer Provstiet. 

 Indgået post mm 

o Kursusprogrammer, kan fås ved formanden hvis man ønsker. 

o En designer har tegnet kirken og kort mm som kan købes, menighedsrådet har ikke 

interesse. 

o Forbrug af vand på kirkegården kan blive fri for vandafledningsafgift, men da der 

bruges under 100m
3
kan det ikke svare sig at søge om dette. 
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2 Præsten 
 Evaluering af kirkebladet, fortsat fra mødet 16. januar 2014. 

Samarbejdet med AU-posten og Blansingeren et besluttet af der tidligere Menighedsråd og 

skulle evalueres i 2014. 

Der blev drøftet dette samarbejde pro et contra det tidligere traditionelle kirkeblad; vil vi 

”ramme” de mange eller de faste kirkegængere, som måske savner det gamle kirkeblad. 

Menighedsrådet enedes om at fortsætte et år mere med kirkebladet i AU-posten og Blansin-

geren. 

Evaluering igen på menighedsrådets møde i februar 2015. 

 Konfirmationsforberedelse. 

Anders Kingo orienterede om nyt siden sidste menighedsrådsmøde 

Biskoppen er rykket for svar på problematikken omkring konfirmander fra Ullerup sogn der 

går til konfirmationsforberedelse i Sottrup sogn. 

 

3 Kirkeværgen 
 Maskinindkøb 

Der er budgetlagt med ny minilæsser i 2014. 

Kirkeværge og gravermedarbejder Bo Bonde arbejder på sagen og afventer tilsagn fra 

provstiets maskinpulje. 

 Der er nedsat en erfa-gruppe for kirkeværger i Provstiet; vores kirkeværge ønsker ikke at 

deltage. 

 

4 Kasserer 
 Alle regninger, fakturaer mm skal fremover sendes til 

Det Fælles Regnskabskontor 

Att.: Ullerup Sogn 

Ringgade 98A 

6400 Sønderborg 

Mail: dfr@christianskirken.net 

Telefon 74 42 75 03 

Pr. 6. januar 2014 kører Det Fælles Regnskabskontor, og det tegner positivt. 

Menighedsrådets kasserer deltager i møder med DFR. 

Regninger må scannes og mailes og originale regninger skal sendes til DFR som bilag. 

Den der har købt en vare skal godkende denne – en anden skal attestere og derefter scannes 

og mailes regningen til DFR. 

Der henvises til Attestations- og anvisningsregler godkendt af Ullerup Menighedsråd af 16. 

november 2010. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dfr@christianskirken.net
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 Digital postkasse. 

Er oprettet og kassereren har adgang til den digitale postkasse. 

Formanden for en medarbejdersignatur. 

 Der blev drøftet om der skille tegnes en forsikring mod hackerangreb på vores konti i pen-

geinstitut. 

Kassereren spøger i DFR om der er tilbud på dette. 

 Menighedsrådets afgående regnskabsfører færdiggør 2013 regnskabet og inviteres med til 

medarbejdermødet i marts 2014. 

 
 

5 Kontaktperson   
 Fælles møde mellem medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer torsdag, den 20. marts 

2014, kl. 17:00. 

menighedsrådsformand og – sekretær laver dagsorden og indkalder til mødet. 

 
 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Energimærkning, Præstegården, senest 2015. 

Stiftet lavet et samlet udbud således dette er klar i 2015. 

 Status på prisoverslag på afrensning af tagene på præstegården og præstegårdsladen og over-

fladebehandling af præstegårdens og præstegårdsladens udvendige vægge, samt reparation 

af skorstene. 

Billigste tilbud imødekommes, menighedsrådet anmoder om fast tilbud inkl. vægge og skor-

stene; udgiften betales over driftsbudgettet 2014. 

 Der blev drøftet og konstateret at separation af regn- og kloakvand på Præstegården var 

OK. 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på supplerende / ændret kirkegårdsbelysning og belysning på grusbelagt P-plads; un-

dersøges i f. m. møde med konsulenter når det nye tag på skal drøftes. 

Når ”tagkonsulenterne” kommer drøftes samtidig belysningen på kirkegården. 

 Der kan nu leveres kærtepærer i LED-udgave. 

 Formanden for kirkegårdsudvalget indkalder i nærmeste fremtid til en kirkedigedrøftelse. 
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7 Medarbejderrepræsentanten 
  Orientering om daglige opgaver; herunder oprydning efter efterårets storme. 

 Stormfald i Præstegården tilfalder Præsten. 

 

8 Eventuelt 
  Årsregnskaber 2012 kan ses på sogn.dk -> Ullerup sogn. 

 

9 Næste møde 
 Torsdag, den 20. marts 2014, startende med fælles møde for medarbejdere og menighedsråd 

kl. 17:00. 

 


