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1 Formanden 

 Indgået post mm. 

o Fællesannonce i Gråsten Avis i f. m.  Menighedsrådsvalg efterår 2016. 

o Formandsmøde den 29. marts 2016. 

 Kollekter generelt, retningslinjer for indsamlinger og udbetalinger, herunder gavekort. 

o Kollekt, kollektbog. Vi har ingen kollektbog.  

Ved fremtidige kollekter føres særskilt regnskab på elektronisk medie (Excel regneark). 

o Gavekort; drøftet, fremadrettet gives gaver i stedet for gavekort. 

 Kalken. 

o Tuden er blevet limet på igen. 

 Kirkekoret - kommende ny organist. 

o Ullerup Voksenkor er orienteret om kommende opslag af organiststilling. 

 Landsbylaug, møde med, om eventuelle fællesaktiviteter. 

o Menighedsrådet indkalder landsbylaugene i Blans og Avnbøl-Ullerup til et fælles 

summemøde om mulige fællesaktiviteter; formændene, Mads Petersen og Asmus 

Madsen, indkaldes af Lis-Ann Rotem. 

 Julemarked hvornår (SAF, friskole mm). 

o Drøftet. 
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2 Præsten 
 Lørdagsdåb. 

o Der tilbydes fremadrettet børnegudstjeneste enkelte lørdage i kirkeåret hvor der så 

også er muligheder for barnedåb. 

 Evt. lukning af kirken 2. søndag i september. 

o OK, fx også i juli måned m.fl. 

 Lis-Ann Rotem orienterede om tanker i f. m. kommende kulturelle arrangementer i kirken 

mm.  

 

3 Kirkeværgen 
  Intet. 

 

 

4 Kasserer 
 Orientering fra bestyrelsesmøde i det fælles regnskabskontor. 

o Der skal fremadrettet indhentes 2 tilbud hvis arbejdet overstiger kr. 75.000. 

 Regnskab 2015. 

o Regnskab 2015 godkendt af Ullerup menighedsråd og afleveret elektronisk til Prov-

stiet 8. marts 2016, kl. 21:01.  

 

 

5 Kontaktperson   
 Graversituationen. 

o   

 Organistsituationen. 

o Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Randi Bastholm, Linda Lorenzen 

og Lis-Ann Rotem. 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

  Muren mellem præstegårdens gårdsplads og have ønskes kalket / vandskuret. 

o Muren males hvid med skalcem, Lilli Lorensen Herskind fra præstegårdsudvalget 

bestiller. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på kirkediget og –stien. 

o Taget til efterretning- 

 Status på kirketaget . 
o Arbejdet påbegyndes mandag, den 14. marts 2016.  

 Der startes med at etablere adgangsvejen fra Kalvetoft. 

 Kirkegårdsudvalgsformanden kontakter og informerer naboerne fra Kalve-

toft som har ejendom på hver side af kirkestien fra Kalvetoft som vil blive an-

vendt som adgangsvej i byggefasen. 

 Der holdes løbende øje med eventuelle uforudsete ekstraarbejder, som kirke-

gårdsudvalgsformand og kasserer vil afklare med stiftet. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Intet. 

 

 

8 Eventuelt 
   Intet. 

 

 

9 Næste møde 
 Tirsdag, den 12. april 2016, kl. 19:00. 

Afbud fra Povl C. Callesen. 


