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1 Formanden 

 Orglet; orientering om intonering. 

o Taget til efterretning, foretages senere. 

 Præstegården, dagblade. 

o JydskeVestkysten og Kristeligt Dagblad i abonnement. 

 IT-skrivebordet, info om Stiftsmagasin. 

 Aftale om levering af IT og udstyr til præstegården fra Kirkenettet. 

 Orienterings- og opstillingsmøde i f. m. det kommende menighedsrådsvalg i 2016 er fastsat 

til den 13. september 2016, samme dag over hele landet. 

 

2 Præsten 
 Gudstjenesteliste. 

o Drøftet. 

 Annoncering af gudstjenester på hjemmeside, i landsbylaugpublikationer, dag- og ugepresse. 

o Gudstjenester lægges fremadrettet ind på www.sogn.dk, her kan dag- og ugepressen 

hente disse. Gråsten Avis og JydskeVestkysten orienteres. 

 Annoncering af ”specialgudstjenester” i Gråsten Avis og JydskeVestkysten. 

http://www.sogn.dk/
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 Der anskaffes en ny hvid alba til præsten som skal anvendes i f. m. messehaglerne. 

 Mobil-pay anskaffes til kirken. 

 Der anskaffes salmebøger til konfirmander der konfirmeres i Ullerup Kirke. 

 Formanden undersøger muligheden for eventuel fremtidig kirketaxi. 

 Fotografering i kirken ved kirkelige handlinger aftales med præsten. 

 Der nedsættes et alterdugsudvalg. 

 Det undersøges om der kan sættes en hældetud på den ekstra alterkalk. 

 Præstelisten i våbenhuset skal ajourføres. 

 Tidspunkter for kirkelige handlinger, uden for egentlige gudstjenester / højmesse, aftales 

med præsten, og kirkebetjeningen orienteres i god tid! 

 Historisk udvalg for at undersøge hvilke traditioner der tidligere var forbunden med guds-

tjeneste i højtiderne. 

 Der afholdes fremadrettet personalemøder for hele kirkebetjeningen; præsten indkalder, for 

at aftale nye aktiviteter i kirken og sognet. 

 Aktivitetsudvalg nedsættes; bestående af præsten, Anne Marie Pedersen, Linda Lorenzen, 

Povl C. Callesen. 

1. møde primo 2016. 

 

3 Kirkeværgen 
 Intet 

 

 

4 Kasserer 
 Økonomirapport pr. 30. september 2015. 

o Taget til efterretning. 

 Budgetsamråd. 

o Menighedsrådets tilslutning efter budgetsamråd 2016 gældende for følgende puljer:  

Maskinpulje, betingede bevillinger, helhedsplaner. 

 Ullerup Sogns Menighedsråd tilkendegiver at vi godkender dette. 

 Budget 2016. 

o Endelig Budget 2016 godkendt af Ullerup Sogns Menighedsråd med ”kode” afleve-

ret til Sønderborg Provsti den 22. oktober 2015, kl. 18:32. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Ændret ansættelsesaftale med organisten, et fast ugentligt timetal indtil efter konfirmationen 

2016 blev godkendt. 

 Orientering om kirkesangersituationen. 
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6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Renovering af præstegården; status 

o Tidsplanen er fulgt, og færdig; med undtagelse af gulvbelægningen i generalens stue 

idet betonfugtigheden stadig er for høj, forventet udsættelse 14 dage i henhold til 

tidsplan. 

 Præstegården, boligbidrag er fastsat. 

o Taget til efterretning. 

 Præstegården, afregning af el og varme. 

o Menighedsrådet betaler den fulde udgift og sender regning til præsten på den priva-

te andel som vil være et fast beløb pr. måned. 

 Præstegården, vedligeholdelsesplan for have og gårdsplads 

o Genoptages på menighedsrådsmødet i november 2015.  

 Inventar; mangler. 

o Der må anskaffes 3 ”indbyggede skabe” til 3 værelser på loftet. 

o Der må anskaffes en kummefryser. 

o Der er bestilt et hæve-sænke skrivebord og andet kontorinventar til præstens offent-

lige kontor. 

 De 3 styk Feilberg inventar i præstegården ønsker præsten at beholde i præstegården; me-

nighedsrådet godkender  

o at sofaen får ny polster. 

o at skrivepulten istandsættes. 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Nyt om udskiftning af kirketaget. 

o Taget til efterretning. 

 Nyt om kirkediget og kirkestien mod nord. 

o Firma har foretaget opmåling af skel, herunder skel ved kirkestien. 

Der arbejdes herefter med forslag til løsninger som menighedsrådet vil orientere og 

høre lodsejerne om. 

 Der er bestilt nyt elektronisk kirke-tårn-ur som sættes op, påmonteret de gamle nuværende visere. 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Intet. 

8 Eventuelt 
   Julefrokost for menighedsrådets medlemmer og stedfortrædere og kirkens medarbejdere 

o Torsdag, den 3. december 2015, kl. 18:00.  

 Menighedsrådets møder i 2016 planlægges til tirsdage 2. uge i måneden. 

 

9 Næste møde 
 Torsdag, den 19. november 2015. 

o Afbud fra Povl C. Callesen, stedfortræder indkaldes da dette er et konstituerende 

møde. 


