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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Torsdag, den 24. september 2015, kl. 19:00,
hos formanden, Randi Bastholm, Bækgade 3, Blans.

Afbud fra Linda Lorenzen

Beslutningsprotokol.
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1

Formanden
 Indgået post mm.
 Indsættelse i præstestillingen; søndag, den 27. september 2015, kl. 14:00.
Hvordan og hvorledes.
o Indsættelse, annoncering mm er på plads.
 Kirkekoncert fælles for de 3 sogne på Sundeved.
o Ønsker vi gerne at medvirke til når konceptet er at koncerterne er på skift kirkerne
imellem.
 Ullerup Kirkes orgel intoneres i uge 40 i 2015.

2

Præsten
 Stillingen er vakant, indsættelse af ny præst Lis-Ann Rotem den 27. september 2015.
 Gudstjenesteudvalg.
o Karina Larsen, Lilli Lorensen Herskind og Randi Bastholm.
 Frivillig-korps.
o Vil vi efterfølgende undersøge i sognet.

Ullerup Menighedsråd

ULLERUP SOGN
Menighedsrådet
Tirsdag 24 09 2015
3

Kirkeværgen
 Intet.

4

Kasserer
 Revisionsprotokollat for 2014 regnskab.
 Menighedsrådet godkender revisionsprotokollatet med følgende bemærkninger.
o
o

o

o
o
o
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6
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Pkt. 5. Debitorer rykkes med jævne mellemrum. Rådet forventer ikke tab af betydning. Det
samlede udestående kr. 3.000.
Pkt. 6. Det nævnte beløb er ikke som revisor skriver en ”ikke budgetteret opsparing til anlæg”. Der er blot tale om at der er overført 1.000.000 kr. fra rådets driftskonto til en konto
benævnt ”nyt kirketag”. Der er i 2014 udbetalt ligningsmidler på 1.250.000 kr. til nyt kirketag, men projektet gennemføres først i 2015/16. En del af disse anlægsmidler er derfor overført til en særskilt konto netop for at sikre en ikke for stor driftskonto.
Pkt. 7. Sognet har haft flere mindre anlægsprojekter som er færdiggjorte og hvor omkostningen ikke nøjagtig svarede til de tildelte ligningsmidler. Der er indgået aftale med provstiet om at disse restbeløb anvendes på renovering af præstegården i forbindelse med ansættelse af ny præst i 2015.
Pkt. 8. Taget til efterretning.
Pkt. 9. Det er aftalt med provstiet, at sognets frie midler nedbringes fra de nuværende 892
tkr. til 200 tkr. Dette vil ske ved renovering af præstebolig.
Pkt. 13-16. I samarbejde med regnskabskontoret vil menighedsrådet finde en brugbar løsning for at ændre enefuldmagten til at omfatte 2 i forening til at godkende online betalinger.

Budget 2016.
o Behandles på menighedsrådsmødet oktober 2015.

Kontaktperson
 Der er lavet aftale med ny kirkesangervikar.
Udvalg
6.1 Præstegårdsudvalget
 Renovering af præstegården; status
o Tidsplan og renoveringer, inkl. justeringer, holder som planlagt.
 Nyvurdering af præstegården i forbindelse med præsteskifte finder sted 28. sep. 2015.
 Inventarlisten.
o Taget til efterretning.
 Vedligeholdelses- og plejeplan for præstegårdshaven.
o Oplæg fra graverpersonalet godkendt; godkendes endeligt på næste menighedsrådsmøde.
 Udkast til aftale om el og varme i præstegården.
o Afventer skabelon fra provsten; behandles på næste menighedsrådsmøde.
 Indretning og inventar i præstegården.
o Vi afventer ønsker fra præsten.
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6.2 Kirkegårdsudvalget
 Nyt om udskiftning af kirketaget, om kirkediget og kirkestien mod nord.
o Kirketaget; ingen ændring i status.
Arbejdet med udskiftning af kirketaget påbegyndes primo 2016 så snart vejrlig er
derefter.
o Kirkediget.
 Menighedsrådet entrerer med en landmåler for nøjagtig opmåling af skel
langs kirkediget, som bl.a. betyder at der afsættes synlig skel i form af skelsten.
Udgift kr. 15.000 + moms.
 Herefter kontaktes en ”kirkegårdsarkitekt” for at få forslag til etablering af
hegn mellem kirkedige og naboer.
o Tårnuret.
 Menighedsrådet godkender at urværket erstattes med et elektrisk urværk; de
udvendige visere mm bibeholdes uændret.
Graverpersonalet bestiller til udførelse i 2015.
 Det gamle urværk bliver stående i tårnet.
7

8

9

Medarbejderrepræsentanten
 Graverpersonalet deltager i grandækningskursus i Løjt uge 43 i 2015.
 Graverpersonalet er også tilmeldt et staudekursus.
 Menighedsrådet bifalder at graverpersonalet arbejder med planer om, herunder indkøb af
planter mm,
o et sted beplantning med stauder og bænke.
o et andet sted en rund plet med træer og buske.
Eventuelt
 Intet.
Næste møde
 Torsdag, den 22. oktober 2015, kl. 19:00.
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