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1 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 
 

 

 

2 Formanden 
 Inspirationsdag lørdag, den 2. marts 2013 for Sønderborg Provsti. 

PowerPoint modtaget pr. mail i dag, 14. marts 2013. 

Formanden Randi Bastholm orienterede om dagen. 

Randi orienterede om hvilke tanker hun havde gjort sig som muligheder for hvad hun evt. 

kunne bruge noget af inspirationsdagen til i f. m. menighedsrådsmøder året igennem. 

Christian Svane Christiansen og Linda Lorenzen orienterede om inspirationsdagen og hvad 

de havde ”lært” på inspirationsdagen. 

 Fælles PGUkasserer. 

Formanden Randi Bastholm deltager i møde om dette, orientering på næste menigheds-

rådsmøde.  
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 Bistand på Brandstationen i Ullerup i f.m. konfirmationerne 

o Søndag, den 28. april 2013 (Eckersberg Friskole konfirmander) 

Linda Lorenzen og Lilli Lorenzen Herskind. 

o Søndag, den 5. maj 2013 (Bakkensbro Skole konfirmander) 

Christian Svane Christiansen og Povl C. Callesen. 

o Bo Bonde åbner og lukker brandstation. 

o Lilli Lorenzen Herskind er posedame begge dage. 

 Sommerfest for menighedsråd, kirkens ansatte m.fl. 

Søndag, den 30. juni 2013, startende med gudstjeneste kl. 10.00. 

Menighedsrådsmedlemmer og -suppleanter og kirkens medarbejdere; samt ægtefæller og 

børn. 

Lilli Lorenzen Herskind inviterer og klarer det praktiske. 

 Almen information. 

Der afholdes ”Provstesyn” i Ullerup sogn i 2013. 

 

 

3 Præsten 
 Status på sognets nye hjemmeside. 

Anders Kingo orienterede om og viste det nye forslag til sognets hjemmeside. 

Menighedsrådet bifaldt og godkendte denne, den er flot. 

Der blev drøftet og godkendt nogle ændringer. 

Herefter vil den nye hjemmeside snarest blive lagt på nettet som afløser for den hidtidige. 

Der vil blive afholdt et let kursus for webmaster og andre der fremover skal opdatere hjem-

mesiden. 

 Annoncering af kirkens aktiviteter;  

specielt de særlige aktiviteter som temagudstjenester, kirkekoncerter og lignende. 

Menighedsrådet drøftede hvad og hvordan vi gør fremadrettet. 

 

4 Kirkeværgen 
 Menighedsrådet godkender nedlæggelse / ændring af et 4 personers gravsted som fortsætter 

som 2 personers gravsted. 

 

 

5 Kasserer 
 Christian Svane Christiansen forelagde ”kvartalsrapport”, den foreløbige årsrapport, for 

2012. 

Denne rapport blev gennemgået med henblik på senere udarbejdelse af årsregnskab 2012. 

 Starten på budgetlægning 2014 blev drøftet, idet det blev aftalt at Kirkegårdsudvalget og 

Præstegårdsudvalget skal fremkomme med eventuelle ønsker senest juni 2013, ligesom 

medarbejderne, i f. m. kommende medarbejdermøde, bliver forespurgt om ønsker til budget 

2014. 
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6 Kontaktperson 

 Medarbejdermøde afholdes i morgen, den 15. marts 2013; hvor Linda Lorenzen og Anders 

Kingo deltager. 

 Orientering om medarbejdersituationen; herunder ansættelse i den vakante kirkesangerstil-

ling (kirkesangerstillingen deles). 

 

 

7 Udvalg 

7.1 Præstegårdsudvalget 

  Intet; renovering ”Generalens stue” på kommende møde. 

7.2 Kirkegårdsudvalget 

  Intet 

 

 

8 Medarbejderrepræsentanten 

 Stedmoderblomster udplantes først når frosten er af jorden. 

 Digitale kirkegårdskort foreligger i 1. version. 

 

 

9 Eventuelt 

 Kommende menighedsråds møder; gennemgang af vedtægter / kommissorium for Præste-

gårdsudvalg og Kirkegårdsudvalg. 

 Ny biskop indsættes søndag, den 12. maj 2013 i Haderslev Domkirke.. 

 Søndag, den 8. december 2013, kl. 19:00, fælles menighedsrådsarrangement sammen med 

Ullerup Pensionistforening. 

 

 

10 Næste møde 
Torsdag, den 11. april 2013, kl. 19:00, i konfirmandstuen. 

 

 


