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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00, på Bækgade 3, Blans. 

  
Afbud fra Anders Kingo.  

Afbud fra Povl C. Callesen; 1. stedfortræder Anne Marie Pedersen deltog. 
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1 Valg for kirkeåret 2014 af 

1.1 Formand 

  Valgt blev Randi Bastholm. 

1.2 Næstformand 

  Valgt blev Povl C. Callesen. 
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2 Fastlæggelse af møder i kirkeåret 2014  
 Menighedsrådsmøder, torsdage kl. 19:00 

 16. januar 2014 

 20. februar 2014 

 20. marts 2014. 

 24. april 2014 

 22. maj 2014 

 12. juni 2014 

 Juli 2014, intet møde 

 21. august 2014 

 18. september 2014 

 9. oktober 2014 

 20. november 2014 

 December 2014, intet møde 

 Sommerfest for medlemmer og ansatte med ægtefæller søndag, den 22. juni 2014. 

 

 
 

3 Formanden 
 Vedligeholdelsesaftaler og fredningstider for gravsteder. 

I vedtægterne er fredningstidens længde præciseret, henholdsvis 25 og 10 år, dette er un-

dersøgt i f. m. henvendelse fra Stiftsrådet og Provstiudvalget. 

 Kirkens Korshær ansøger om økonomisk støtte, primært til julehjælp. Ullerup Kirke samler 

som hidtil kollekt til julehjælp i december måned. 

 Digital Postkasse; ifølge Digitaliseringsstyrelsen er der indtil videre OK at dette foregår via 

IT-skrivebordet. 

 Ketting spørger om priser på hækklipling; graverpersonalet svarer Ketting. 

 Annoncering af gudstjenester. 

Om muligt med præstens navn, samt med tema, fx høstgudstjeneste.  

 

4 Præsten 
 Deltog ikke, sygemeldt. 

 
 

5 Kirkeværgen 
 Intet. 
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6 Kasserer 
 Revisionsprotokollat Regnskab 2012. 

Revisionsprotokol for 2012 blev udleveret, gennemgået og underskrevet. 

Regnskabet viser et overskud på kr. 145.750. 

 Det Fælles Regnskabskontor. 

Kasserer gennemgik forslag til budget 2014 for DFR, Ullerup Menighedsråds udgift vil væ-

re kr. 45.000 pr. år (udregnes på baggrund af indbyggere/folkekirkemedlemmer i sognet). 

Enkelte ydelser er ikke med, fx ejendomsudlejning. 

Regnskab 2013 skal vi selv gøre færdig. 

Ullerup Menighedsråd godkender forslaget og tiltræder DFR, som iflg. vedtægterne er bin-

dende i 2 år; formanden orienterer DFR. 

 Kvartalsrapport pr. 30.september 2013 blev gennemgået. 

 

 

 

7 Kontaktperson   
 MUS samtaler med kirkegårdspersonale afholdt i september 2013. 

 Medarbejdermøde afholdt 27. september 2013; det er aftalt at næste medarbejdermøde bli-

ver med hele menighedsrådet i marts 2014. 

 

 

 

8 Udvalg 

8.1 Præstegårdsudvalget 

 Præstegårdstaget. 

Anders Kingo arbejder videre med forslag / tilbud. 

Vi afventer prisoverslag og ansøger derefter 5 % midler til arbejdet, da det er et ”straks-

påbud” fra Provstesynet. 

 Indkørslen til Præstegården; opretning af vejen, specielt hvor der er sætningsskader hvor ve-

jen går over i gårdspladsen. 

Tilbud gennemgået og der er valgt entreprenør; der er undersøgt mulighed for om arbejdet 

kan søges betalt via 5 % midler, men det er ikke muligt. 

Arbejdet udføres så snart vejret tillader det. 

 

 

8.2 Kirkegårdsudvalget 

 Ændring af Kirkegårdsvedtægten. 

På menighedsrådsmødet den 12. september 2013 blev det besluttet at Graverpersonalet til 

”næste møde” skulle fremkomme med forslag til ændring af kirkegårdsvedtægten for at 

imødekomme Provstesynets pålæg om tilretning for at muliggøre en langtidsplanlægning af 

indretning af kirkegården. 

Afventer forslag. 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Torsdag 24 10 2013 

 Side 

31 - 31 -117 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 Nye træer til kirkegården. 

Der er udarbejdet beplantningsplan som blev forelagt menighedsrådet. 

Graverpersonalet for overslag på 17 lindetræer som plantes efter beplantningsplanen; gra-

verpersonalet bemyndiges sammen med Kirkegårdsudvalget at færdiggøre projektet inden 

jul 2013. 

 Kirketaget. 

Kirkeværgen har på vegne af Kirkegårdsudvalget forespurgt Provsti og Stift hvordan vi 

kommer videre med projektet. 

Ullerup kommer med på en ”konsulentrunde” som finder sted i foråret 2014 og hvor der er 

fagfolk tilstede som menighedsrådet kan vende projektet med og derefter få godkendt i Prov-

sti og Stift og derefter kan arbejdet igangsættes. 

Menighedsrådet vil bede vores egen arkitekt om også at deltage i konsulentrunden. 

 

 

 

9 Medarbejderrepræsentanten 
 Grandækningskursus 24. oktober 2013. 

 Grandækning forventes at vare over 4 uger. 

 

10 Eventuelt 
   Orientering om at taksten på urnenedsættelse af ikke-medlemmer af folkekirken er kr. 750. 

 

 

11 Næste møde 
 Torsdag, den 16. januar 2014, kl. 19:00. 

 


