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 Ullerup Menighedsråd 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 11. oktober 2016, kl. 17:00 med start ved Ullerup Kirke. 
 

 Kirkegårdssyn foretages tirsdag, den 11. oktober 2016, kl. 17:00, med start ved kirken.  

 Derefter, tirsdag, den 11. oktober 2016, kl. 19:00, alment menighedsrådsmøde på adressen 

Bækgade 5, Blans. 

Beslutningsprotokol, til offentlig fremlæggelse 
Afbud fra præsten Lis-Ann Rotem og medarbejderrepræsentant Bo Bonde. 
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 Ullerup Menighedsråd 

 

1 Formanden 
 Indgået post mm.  

o Taget til efterretning. 

 Referat fra Aktivitets- og Gudstjenesteudvalgs møde 27. september 2016 (Bilag sendes via 

mail). 

o Taget til efterretning. 

 Menighedsrådsvalget. 

o Alle formalia er overholdt og valget godkendt. 

 Sammenkomst på Ballebro Færgekro efter luciaoptog i kirken søndag, den 11. december 2016, 

kl. 18:30.  

Brugerbetaling?  

o Menighedsrådet betaler kaffe/the/sodavand og kløben, eller lignende, på Ballebro Fær-

gekro. 

 Menighedsrådets tilslutning til puljerne som er aftalt på Budgetsamrådsmødet med Prov-

stiet (Bilag sendes via mail). 

o Ullerup menighedsråd godkender de 3 udsendte vedtægter for puljerne, som aftalt på 

Budgetsamrådsmødet. 

 Farvel- og goddagarrangement i f. m. udskiftning i menighedsrådet. 

o Søndag, den 15. januar 2017, efter gudstjeneste. 

 

2 Præsten 
 Nyt fra præsten. 

o Afbud fra Præsten, som er på kursus. 

 Festandagt torsdag, den 3. november 2016, kl. 19:00.  

Indvielse af det nye tag på kirken.  

o Andagt med Biskoppen.  

o Kirkeværge Jens Lei fortæller om selve renoveringer (udfordringer og glæder). 

o Kasserer Christian Svane Christiansen fortæller om økonomien i renoveringen.  

o Ind imellem nogle salmer.  

o Der inviteres  

 Menighed og konfirmander  

 Håndværkere og arkitekt  

Kirkeværge Jens Lei inviterer håndværkere og arkitekt. 

 

3 Kirkeværgen 
 Kirkesyn 2016, den 11. oktober 2016.  

Jævnfør kirkesynsprotokollen fra dagen. 
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4 Kasserer 
 Regnskab 2015. 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 til menighedsrådets godkendelse (Bilag sendes via 

mail). 

o Menighedsrådet godkender og har følgende bemærkninger til revisionsprotokollatet. 

 Det revisionsprotokollatet bemærker, er løbende blevet aftalt med og godkendt af 

provstiudvalget. 

 Menighedsrådet har ingen ændringer til momsskønnet. 

 Menighedsrådet kan konstatere at kassebeholdningen nu er nedbragt til norma-

len. 

 Menighedsrådet har løbende kontrol på størrelsen af driftskonti; og betragter 

kassebeholdningen, som foranstående bemærket, for nuværende som ”normalt”. 

 Menighedsrådet foretager kompenserende kontroller, fx ved gennemgang af 

bankudskrifter; menighedsrådet vurderer som udgangspunkt at risici er lave, 

men påtænker at tage initiativer til yderligere kontrolforanstaltninger. 

 Endelig ligning 2017. 

Provstiudvalget har nu fastlagt kirkekassernes endelige ligning til såvel drift som til anlæg 

i 2017 (Bilag sendes via mail). 

o Ullerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16536814, godkender budget 2017. 

Endelig budget afleveret d. 10-10-2016 15:11. 

 

 

 

5 Kontaktperson   
 Kirkesangersituationen. 

Der er p.t. ingen kirkesanger ansat; kirkesangersituationen klares pt. via vikarer. 

Stillingen opslås senere. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Intet. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på kirkediget og –stien. 

Der indkaldes til møde med berørte naboer;  

bl.a. også som har været involveret i kørevejen i f. m. udskiftning af kirketaget. 

 Det nye kirketag er færdig med et rigtig godt resultat; og med et mindreforbrug, kr. 90.000, 

mindre end budgetlagt. 

Der resterer uden for kirketagsbudgettet  

o en reparation af asfaltvejen til graverkontor m.fl.,  

o samt etablering / retablering af kirkestien ud mod Kalvetoft og nabobygningen ud mod 

byggeadgangsvejen på kirkestien. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Der skiftes nøglesystem til kirken. 

 Der anskaffes et mastercard til graverpersonalet som skal anvendes i stedet for udlæg og 

refusion deraf. 

 Der anskaffes en trådløs mikrofon der kan tilsluttes nuværende modtager. 

 

 

 

8 Eventuelt  
 Intet. 

  

9 Næste møde 
 Tirsdag, den 8. november 2016, kl. 19:00. 


