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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 14. juni 2016, kl. 19:00, hos formanden Randi Bastholm, Bækgade 3, 

Blans. 
 

Afbud fra præsten Lis-Ann Rotem, medarbejderrepræsentant Bo Bonde og Christian Svane Christiansen. 
 

Beslutningsprotokol til offentlig fremlæggelse.  
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1 Formanden 
 Indgået post mm. 

o Taget til efterretning. 

o Sognepræst Lis-Ann Rotem og MRformand Randi Bastholm deltager i studierejse i 

september 2016, arrangeret af Stiftet, til England med emnet ”kirken på landet”; 

menighedsrådet bevilger Ullerup Kirkes del af transportudgifter, kr. 2.000 pr. per-

son. 

 Nabohøring i f. m. etablering af et vandhul på min 350 m2 på matr. nr. 2 Ullerup Ejerlav, 

Ullerup. 

o Menighedsrådet har intet at indvende til etableringen. 

 Stemmekontrakt i f. m. intoneringen af orglet. 

o Menighedsrådet undersøger kontraktens indhold. 

 Valg til menighedsrådet efterår 2016 for perioden 2017 til 2020. 

o Taget til efterretning. 

 Fællesarrangement for medarbejdere, kirkekor og menighedsrådsmedlemmer sommer/ef-

terår 2016. 

o Afventer. 
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2 Præsten 
Afbud fra præsten Lis-Ann Rotem. 

 Høstgudstjeneste flyttes til søndag, den 25. september 2016, pga. præstens deltagelse i stu-

dierejse til England ugen forud. 

 

3 Kirkeværgen 
  Intet. 

 

 

4 Kasserer 
 Elektronisk fakturering. 

o Vi ønsker ikke at anvender E-fakturaer i f. m. menighedsrådets udgifter; men det ind-

skærpes af ”den der bestiller attesterer” forud for fremsendelse til fællesregnskabs-

kontoret. 

 Budget 2017.  

o Kasserer Christian Svane Christiansen havde meldt afbud; hvorfor behandlingen fo-

regik ud fra det materiale som kassereren har tilsendt menighedsrådet. 

Menighedsrådet godkender det fremsendte budgetforslag for 2017 med følgende til-

føjelse 

 Driftsbudget; Organist honorar. 

Forhøjes til i alt kr. 262.000 som følge af ansættelse af ny organist med an-

den indplacering / anciennitet. 

 Anlægsbudget; Ingen ændringer. 

Kassereren fremsender herefter budgettet til provstiet; ”fremsendelseskode” meddeles 

efterfølgende til sekretæren for indarbejdelse i protokollen. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Medarbejdersituationen 

o Organist 

 Der er ansat ny organist pr. 1. oktober 2016 med 20 timer pr. uge. 

o Gravere 

 Orientering om afvikling af ferie og lignende. 

o Kirkesangere 

 Der opslås kirkesangerstilling(er) snarest muligt; bl.a. efter aftale med kom-

mende organist. 

 Menighedsrådet bevilger præsten kr. 7.000 (ca. halvdelen af kursusudgifter) til uddannelse 

som certificeret PREP-leder; præsten anmodes om at ansøge provstiet om den anden halv-

del af kursusudgiften; menighedsrådet bevilget ikke tilskud til kørsel og overnatning. 
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6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Dele af gulvet på 1. sal. 

Beslutning 10. maj 2016: Der indhentes tilbud på udskiftning vinylgulv; præstegårdsud-

valgsformanden har fuldmagt til at træffe afgørelsen. 

Gulvet omlægges ikke, det vil være en meget kostbar opgave som følge af at gulvet er meget 

skævt; der bevilges derfor tæppepålægning til max. kr. 200 pr. kvadratmeter, præsten be-

myndiges til at bestille tæppe og pålægning. 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på kirkediget og –stien. 

o Kirkegårdsudvalgsformanden bemyndiges til at aftale med naboerne hvilken af de 

skitserede løsninger man ønsker. 

 Status på kirketaget. 

o Taget til efterretning, bl.a. henset til byggemødereferat af 6. juni 2016. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
Afbud fra medarbejderrepræsentanten Bo Bonde. 

 

8 Eventuelt 
   Intet. 

 

9 Næste møde 
 Flyttet fra oprindelig den 9. til i stedet tirsdag, den 23. august 2016, kl. 19:00. 

Afbud fra Povl C. Callesen. 

 

 


