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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 10. maj 2016, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård. 
(Det ordinære møde i april 2016 blev aflyst) 

Afbud fra Randi Bastholm. 

Beslutningsprotokol til offentlig fremlæggelse.   
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1 Formanden 

 Indgået post mm. 

 Info om MRformandsmøde 29. marts 2016. 

o Provstiets økonomi. 

o Rådgivning ifm kalkning af kirker udvendig og indvendig. 

o Varmestyring i kirker. 

 Varmestyring sættes på budget 2017. 

o SKI-aftalen 

 Menighedsrådsvalg 2016, herunder valgbestyrelse. 

o Opstillingsmøde 13. september 2016, kl. 19:00, Ballebro Færgekro. 

 Alle menighedsrådets nuværende medlemmer deltager i opstillingsmødet. 

 Honorarsatser 2016 til formænd, kasserer, kirkeværge og kontaktperson; jævnfør udateret 

dokument modtaget pr. mail fra Sønderborg Provsti 26. april 2016.  

o Menighedsrådet beslutter at vi følger de vejledende honorarer for 2016. 

Adobe Acrobat 

Document  
 Hvor der ikke er bemærkninger direkte under ovenstående punkt er delpunktet taget til efter-

retning. 
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 Hjemmeside. 

o Vi fortsætter med vores nuværende hjemmeside http://www.ullerupsogn.dk/ med 

småjusteringer. 

 Gospelgudstjeneste. 

o Vi afventer udmeldinger fra koret. 

 Undersøgelse sogn og kirke. 

o Menighedsrådet ønsker ikke denne undersøgelse. 

 Forsikringsbidrag. 

o Kr. 20.000 for 2016. 

 Energi mærkning 2016. 

o Taget til efterretning. 

 

 

2 Præsten 
 Orientering om konfirmationerne. 

o En rigtig god dag hvor alt var vellykket, kirken fint pyntet og vejret var fint. 

Logistikken i f. m. fotograferingen af konfirmander forsøges ændret. 

 ”Nak og æd” gudstjeneste?! 

o Muligheden for Jagtgudstjeneste drøftet. 

 Årshjul. 

o Snak om de forskellige ”højtidsgudstjenester” fx allerhelgens søndag, høstfest, mm. 

 Møde med landsbylaugene. 

o  Afholdes.  

 Brunchgudstjeneste og guldkonfirmation 22. maj 2016. 

o Taget til efterretning. 

 

 

3 Kirkeværgen 
  Behandles under punkt 6. 

 

 

 

4 Kasserer 
  Kvartalsrapport januar kvartal 2016.  

o Taget til efterretning. 

 

 

 

 

http://www.ullerupsogn.dk/
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5 Kontaktperson   
 Organiststilling, 23 timer. 

o Hvad kan stillingen omfatte? 

 Almene gudstjenester / højmesser søn- og helligdage. 

 Lørdagsgudstjenester / lørdagsbarnedåb. 

 Børnegudstjenester. 

 Ca. 7 specialgudstjenester. 

 Konfirmandundervisning. 

 Begravelser. 

 Guldbryllupper. 

 Voksenkor. 

 Eventuel børnekor. 

 Minikonfirmander. 

 Musikalsk legestue. 

 Koncertplanlægning. 

 Kvartalsmøder med kirkebetjeningen. 

o Annoncering, også Flensborg Avis. 

o Stillingen er opslået med ansøgningsfrist den 20. maj 2016; og der har været flere 

henvendelser. 

 Kirkesangersituationen. 
o En af de nuværende kirkesangere stopper primo juni 2016.  

Der undersøges muligheder for ansættelse af ny kirkesanger. 
 

 
 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

  Muren mellem præstegårdens gårdsplads og have. 

o Vi gør ikke noget ved muren, efeu må stadig brede sig. 

  Dele af gulvet på 1. sal. 

o Der indhentes tilbud på udskiftning vinylgulv; præstegårdsudvalsformanden har 

fuldmagt til at træffe afgørelsen. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på kirkediget og –stien. 

o Kirkegårdsudvalgsformanden afventer et forslag fra en landskabsarkitekt på løsning 

på opgaven. 

 Status på kirketaget. 

 Nedrivningen af tagsten er påbegyndt; forventes afsluttet i denne uge. 

Efter dette er færdig skal taget gennemgås for aftale om ekstraarbejder ud over tilbuddet. 

Før end stilladset tages ned undersøges muligheden for kalkning af kirken. 

 

 
7 Medarbejderrepræsentanten 

 Almen orientering. 

 

 

8 Eventuelt 

   Intet. 

 

 

9 Næste møde 
 Tirsdag, den 14. juni 2016, kl. 19:00. 

 

 


