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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 21. maj 2015 i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 

 Kl. 17:00  medarbejdermøde 2015. 
 Ca. kl. 19:00  alment menighedsrådsmøde.  

 

Beslutningsprotokol.   
 

 Alle medarbejdere, menighedsrådets medlemmer med udtagelse af Jens Lei og menigheds-

rådets 2 stedfortrædere deltog i medarbejdermødet.                    

 Alle menighedsrådets medlemmer deltog i menighedsrådsmødet. 
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0  Medarbejdermøde 
Formanden Randi Bastholm bød velkommen til medarbejdermødet. 

 Medarbejderne afholdt på mødet valg af medarbejderrepræsentant og Bo Bonde blev valgt. 

 Søndag, den 7. juni 2015, konfirmandinskrivning foretages i f. m. gudstjeneste; Lilli L Her-

skind og Randi Bastholm er i kirken den dag og modtager indskrivningssedler. 

 Søndag, den 30. august 2015, kl. 10:30, fælles-friluftsgudstjeneste på Sandbjerg. 

 

0.1 Tidsplan i præstevakance perioden 

 Vakanceplan for præstestillingen for perioden maj til 27. september 2015 udleveret til 

de forskellige, som herefter er ansvarlige for at følge op på planen. 

 Den 3. september 2015, kl. 19:00, er der møde med deltagelse af biskop, provst og me-

nighedsrådets medlemmer og – stedfortrædere hvor der informeres om hvem der har 

søgt præsteembedet ved Ullerup Sogn. 

 Uge 37 er der prøveprædiken hverdagsaftner; formentlig 3 aftner hvor medarbejderre-

præsentanten har kirkebetjeningen. 

 10. september 2015 indstillingsmøde med menighedsrådet (stedfortrædere hvis nødven-

digt), medarbejderrepræsentanten og provsten. 

 27. september 2015 indsættes ny præst i Ullerup sogn. 

 

0.2 Årsregnskab 2014 

 Kasserer Christian Svane Christiansen gennemgik årsregnskab 2014. 

Herunder gjorde kassereren rede for overskud på driften, samt årsagen til de uforbrugte 

anlægsbevillinger; specielt kirketaget som vi forventer at udskifte i 2015 og kirkediget 

mod nord. 

0.3 Budget 2016 

 Kassereren opfordrede medarbejderne til at fremkomme med ideer, ønsker og tanker til 

budget 2016. 

 Kirkens vinduer ønskes renoveret; kittes, males og lignende. 

Arbejdet vurderes i f. m. næste kirkesyn i oktober 2015. 

Arbejdet skal dog tidligst iværksættes efter renoveringen af taget er færdig. 

 Det blev drøftet om kirkesangerne evt. skal udstyres med mikrofon i f. m. indgangs- og 

udgangsbøn.  

0.4 Eventuelt 

 MUS-samtaler fremadrettet med timeansatte, fx kirkesangere. 

 Muligheden for at gravstedsindehavere kan betale for ydelser via PBS, hvis de ikke har 

”homebank”, undersøges af kassereren. 
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1 Formanden 
 Orgel intonering. 

o Aftales med organisten, foretages efter kirketaget er skiftet. 

 Orientering om forpagtningskontrakten for menighedsrådets landbrugsareal ved grænsen. 

o Forlængelse af forpagtningskontrakt med 5 år aftalt. 

 Tidsplan i f. m. ansættelsen af ny præst i Ullerup Sogn. 

o Gennemgået; menighedsrådet holder brainstorme, mandag, den 1. juni 2015, kl. 

19:00, i konfirmandstuen. 

 Indvielse af stisystem i Ullerup Skov mandag, den 22. juni 2015, kl. 17:00. 

o Til efterretning. 

 Indgået post mm. 

o Intet. 

 Gudstjeneste i vakanceperioden hhv. 26. juli og 16. august 2015. 

o Formanden kontakter Provsten for afklaring. 

 

2 Præsten 
  Orientering om den gyldne messehagel. 

 

3 Kirkeværgen 
 Nyt om udskiftning af kirketaget. 

o Sagen er til udtalelse i Nationalmuseet. 

 

 

4 Kasserer 
 Økonomirapport januar kvartal 2015. 

o Taget til efterretning. 

 Budget 2016. 

o Budgetoplæg 2016 godkendt. 

 Afleveret til Provstiet XX-XX-2015 kl. XX:XX. 

 Uændret driftsbudget med udgang i 2015 budgettet. 

 Der medtages ikke anlægsudgifter i 2016 budgettet. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Rengøring af menighedsrådets lokaler i Præstegården opsiges med udgangen af 30. juni 

2015 
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6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Flyttesyn i f. m. Anders Kingos fraflytning af præstegården. 

o Dato fastsættes senere, Præstegårdsudvalget skal deltage. Menighedsrådsformanden 

aftaler med Provsten hvornår. 

 Menighedsrådsformanden og Graverkontoret får udleveret nøglerne til Præstegården, post-

kasse mm. 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Nyt om Kirkediget og kirkestien mod nord. 

o Kirkegårdsudvalgsformand og Kirkeværge arbejder med forskellige muligheder. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
  Intet 

 

8 Eventuelt 
   Musikalsk legestue fortsætter efter sommerferien 2015. 

 

9 Næste møde 
 Torsdag, den 18. juni 2015, kl. 19:00, i præstegårdens konfirmandstue. 


