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

 
Afbud fra Povl C. Callesen, stedfortræder Anna Marie Pedersen indkaldt. 
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1 Valg for kirkeåret 2016 af 

1.1 Formand 

   Randi Bastholm. 

1.2 Næstformand 

   Povl C. Callesen. 
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2 Fastlæggelse af møder i kirkeåret 2016 
Menighedsrådets møder i 2016 planlægges til tirsdage 2. uge i måneden 

 12. januar 2016 

 2. februar 2016 

 8. marts 2016 

 12. april 2016 

 10. maj 2016 

 14. juni 2016 

 Ingen møde i juli 

 9. august 2016 

 13. september 2016 

 11. oktober 2016 

 8. november 2016 

 Ingen møde i december 

 

 
3 Formanden 

 Gamle bøger, opbevaring 

Lokalhistoriske bøger og teologiske bøger. 

Formanden bestiller syrefri kasser til opbevaring af de gamle teologiske bøger. 

 Alterkalk og –vin 

Alterkalken er fra 1400-tallet, tud kan sættes på for ca. kr. 5.000. 

Vi tilbyder efterfølgende altervin såvel med som uden alkohol. 

 Præstetavlen i kirkens våbenhus. 

Navn på afgående og ny præst påføres, formanden bestiller. 

 Kirkebil 

Aftale kan laves med Dan taxi om at bestille en kirkebil til Ullerup kirke, regning sendes til 

regnskabsfører Ketty. 

 Post, herunder vejkirker 

Vejkirke 2016, kr. 2.000; har ingen interesse.  

Sognet var med i 2015; det gjorde ingen forskel. 

 Indbydelse til Stiftsdag i Haderslev lørdag, den 6. februar 2016. 

Tilmeldingsfrist 15. januar 2016. 

 Fælles kordegn. 

Formanden orienterede om samarbejde med/om fælles kordegn, som vil være udgiftsneutralt 

for sognet. 
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4 Præsten 
 Hjemmeside, hvad vil vi bruge den til? 

Hjemmesiden er minimalistisk for tiden. 

Vi henviser til sogn.dk og arbejder på sagen. 

 Aktivitetsudvalg 

Linda, Anna Marie Pedersen, Povl og Lis-Ann. 

 Kollekt i 2016 

Mobil Pay er bestilt, udgift 1%, dog max kr. 5, pr. kollekt. 

 Julehjælp 2015. 

Præsten Lis-Ann undersøger det årlige behov. 

 Feilbergs sofa. 

Restaurering færdig primo december 2015. 

 Kuverter bestilles, som passer til sognets officielle kort. 

 Nytårskur 1. januar 2016, efter nytårsandagten kl. 14:00. 

 Konfirmandovernatning sidste fredag-lørdag i januar 2016. 

Frivillige søges i f. m. denne overnatning. 

 De gamle bibler som er i Præstegården og som ikke anvendes der, foræres til sygehuset. 

 Der er mulighed for at søge om midler til salmebøger. 

 Gamle Feilberg bøger foræres væk til menigheden. 

 Ny alba er bestilt til præsten, 

 

5 Kirkeværgen 
 Intet. 

 

 

6 Kasserer 
 Mobile Pay til kirken/kollekter. 

Lis-Ann, Bo og kasserer Christian, aftaler nærmere om mobil/tablet. 

 Præstens bidrag til el, vand og varme. 

o Elforbrug; præsten betaler med et forbrug svarende til alm. familie, dvs. fast beløb pr. 

måned. 

o Vandforbrug betaler præsten selv til vandværket fra 2016.  

Menighedsrådet refunderer/betaler 15%. 

o Varme, fast bidrag fastsat af stiftet. 

 

 

 

7 Kontaktperson   
 Ansættelse af rengøringshjælp i præstegården 

Ansat til rengøring af de offentlige lokaler 2 timer ugentligt. 
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8 Udvalg 

8.1 Præstegårdsudvalget 

 Renovering af præstegården 

Afsluttende status 

 Præstegårdssyn 3. december 2015 med provsten. 

o Formanden laver en ny inventarliste som underskrives på synsdagen. 

 Der bevilges en ”glasdør” til bruseniche på loftet. 

 Vedligeholdes plan for præstegårdshaven og udenoms arealet,  

Oplæst, billiget og godkendt. 

 

8.2 Kirkegårdsudvalget 

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

o Kirkeværgen orienterede om problematikken med Nationalmuseet og deres regler 

om undertag/understrøgne tegl og vores ønske om den bedst mulige og økonomisk 

forsvarlige løsning. 

 Kirkedige og –sti. 

Endelige kort fra Geodata afventes. 

 Nyt kirke ur. 

Går fint med de gamle visere. 

 

 

9 Medarbejderrepræsentanten 
 Orienterede om hække på tomme gravsteder og om at granddækning straks er færdig. 

 

10 Eventuelt 
 Julefrokost, torsdag, den 3. december 2015, kl. 18:00; tilmeldinger.  

 

 

11 Næste møde 
 Tirsdag, den 12. januar 2016, kl. 19:00, i konfirmandstuen. 


