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 Ullerup Menighedsråd 

 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Torsdag, den 20. august 2015, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 

 
Afbud fra Jens Lei; der deltog ingen præst, da stillingen er vakant. 
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1 Formanden 

 Indgået post mm. 

o Geopartner orienterer om tinglysning af kloakledning forbi præstegården og af sti i menig-

hedsrådets matrikler i Ullerup Skov. 

o Anders Kingo takker for opmærksomheden i f. m. Anders’ 60 års fødselsdag. 

o Orientering om kurser i stiftet. 

o Orientering om muligheden for oprettelse af ”Sorggruppe i Sønderborg Kommune”. 

 Kalender, møder, kurser mm. 

Medbring Jeres kalendere; der er en del møder i løbet af september 2015 der skal aftales!! 

o Onsdag, den 3. september 2015, kl. 20:00 møde med biskoppen om præsteansættelsen. 

o Mandag, den 7. september 2015, reserveres til prøveprædiken 

o Tirsdag, den 8. september 2015, reserveres til prøveprædiken (hvis aften så afbud fra Povl C.) 

o Onsdag, den 9. september 2015, reserveres til prøveprædiken 

o Torsdag, den 10. september 2015, kl. 17:00 eller 19:00, møde med provsten om præstean-

sættelsen. 

 Kirkesyn, fastsættelse af dato. 

o Kirkesyn aflyses, da de arbejder der tidligere et aftalt endnu ikke er igangsat, men afventer 

diverse endelige godkendelser. 
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 Orgelintoneringen. 

o MR beslutning 2015 03 19. 

Menighedsrådet godkender at kirkens orgel efterintoneres jævnfør tilbud, hvis organisten ønsker det-

te.  

Hvis arbejdet ønskes, så foretages dette i september / oktober 2015 og tidspunktet aftales med præ-

sten Anders Kingo. 

o MR beslutning 2015 05 21. 

Aftales med organisten, foretages efter kirketaget er skiftet. 

 Igangsættes nu, da det trækker i langdrag med udskiftning af kirketaget, formanden Randi 

Bastholm aftaler med organisten. 

 Musikalsk legestue. 

 Starter i uge 35 i 2015 og forløber hver anden mandag i ulige uger, kl. 09:30, i alt 8 gange. 

 Stillingsopslag præstestillingen; ansøgningsfrist er 31. august 2015.  
http://www.km.dk/folkekirken/folkekirken/stillinger-i-folkekirken/ledigepraestestillinger/jobopslag-single/news/sognepraest-kbf-i-ullerup-pastorat-i-

haderslev-stift/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=08d8cc08cc6c0c5648c9f4586b094947 
o Taget til efterretning. 

 Kordegnehjælp – kirkebog. 

o Taget til efterretning. 

 

2 Præsten 
 Stillingen er vakant. 

 Friluftsgudstjeneste på Sandbjerg Slot; søndag, den 30. august 2015, kl. 10:30. 

Hvis regnvejr afholdes gudstjeneste i Nybøl kirke. 

 

3 Kirkeværgen 
 Afbud fra kirkeværgen. 

 

 

4 Kasserer 
 Økonomirapport 1. ½år 2015, pr. 30. juni 2015. 

o Taget til efterretning. 

 

 

5 Kontaktperson   
 MUS-samtaler er gennemført med foreløbig to ansatte, og fortsætter. 

 

 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Renovering af præstegården; status 
o Taget til efterretning. 

http://www.km.dk/folkekirken/folkekirken/stillinger-i-folkekirken/ledigepraestestillinger/jobopslag-single/news/sognepraest-kbf-i-ullerup-pastorat-i-haderslev-stift/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=08d8cc08cc6c0c5648c9f4586b094947
http://www.km.dk/folkekirken/folkekirken/stillinger-i-folkekirken/ledigepraestestillinger/jobopslag-single/news/sognepraest-kbf-i-ullerup-pastorat-i-haderslev-stift/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=08d8cc08cc6c0c5648c9f4586b094947
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 Præstegården skal i forbindelse med præsteskifte nyvurderes. 
o Opmåles når renoveringen er afsluttet; taget til efterretning. 

 Inventarlisten. 
o Inventarlisten er ajourført af formanden Randi Bastholm og menighedsrådsmedlem 

Lilli Lorensen Herskind. 

Randi Bastholm undersøger om der er enkelte bøger der skal restaureres eller lig-

nende. 
 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Nyt om udskiftning af kirketaget, om kirkediget og kirkestien mod nord. 

o Pt. status taget til efterretning. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
  Kirkeuret repareres. 

 

8 Eventuelt 
   Intet. 

 

 

9 Næste møde 
 Det næste ordinære møde flyttes til torsdag, den 24. september 2015, kl. 19:00. 

 


