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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 8. november 2016, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård.

Beslutningsprotokol, også til offentlig femlæggelse.
1

Formanden

27

2

Præsten

28

3

Kirkeværgen

28

4

Kasserer

28

5

Kontaktperson

29

6

Udvalg

29

6.1

Præstegårdsudvalget

29

6.2

Kirkegårdsudvalget

29

7

Medarbejderrepræsentanten

29

8

Eventuelt

29

9

Næste møde

29

1

Formanden
 Indgået post mm.
o Diverse post modtaget.
 Siden sidst.
o Indvielse af kirketag var en succes.
o Allehelgensgudstjenesten var også en dejlig begivenhed
 Der var 125 deltagere i kirken og godt 50 til efterfølgende middag.
 Under middagen var der indsamling til vores venskabssogn Syder Brarup
hvor der blev indsamlet kr. 1.120.
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Præsten
 Gudstjenestefri søndage ~ lukket kirke ~ henvisning til anden kirke.
o Iværksættes når der skulle have været vikar for præsten; i stedet arrangeres der en
aftensgudstjeneste i den uge hvor der er lukket kirke søndag.
 Julen 2016 i Ullerup Kirke.
o Julegudstjeneste for børnehavebørnene torsdag, den 15. december 2016, kl. 10:00.
o Eckersbergskolen ønsker at skole-jule-gudstjeneste mandag, den 19. december 2016;
der er ingen kirkebetjening mandage og præsten har fridag mandage; hvorfor det
foreslås skolen at arrangementet afvikles tirsdag, den 20. december 2016, evt. fredag
den 16. december 2016.
o Ingen gudstjeneste 2. juledag.
o 1. januar 2017 nytårsgudstjeneste kl. 14:00.
 Møde med landsbylaugene 25. oktober 2016; referat udsendes sammen med denne dagsorden. Nyt møde aftalt til 16. november 2016.
o Det var et rigtig godt møde, og der er gode forventninger om næste møde 16. november 2016.
 Trådløs mikrofon i kirken.
o Præsten arbejder med sagen.
 Siden sidst.
o Der pt ”nok at lave”, idet der er sygemeldinger og ubesatte stillinger i omegnskirkerne.

3

Kirkeværgen
 Nyt system-låse-system til Ullerup Kirke, kapel og graverkontor.
o Godkendt. Pengeskabet til kirkesølvet holdes udenfor.
Graverpersonalet aftaler og bestiller.

4

Kasserer
 Økonomirapport pr. 30. september 2016.
o Udleveret på mødet
 Indtægter i alt 75%.
 Udgifter i alt 58%.
o Taget til efterretning.
 Orientering om kasserermøde 24. oktober 2016 med Provstiet.
o Referat fra mødet udleveret på mødet.
Taget til efterretning.
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Kontaktperson
 Kirkesangersituationen – stillingsopslag.
o Kørselsgodtgørelse til vikarer.
 Kirkesangervikarer vil fremadrettet ikke modtage kørselsgodtgørelse.
 Organistvikarer vil fremadrettet ikke modtage kørselsgodtgørelse.
o Normalt anvendes der kun én kirkesanger.
 Organisten vil få et max. budget stillet til rådighed i f. m. arrangementer
hvor der fx anvendes 2 kirkesangere.
o Kirkesangerstillingen opslås ledig snarest muligt.
 Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af organist og menighedsrådsformand.
Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
 Kakkelovnen i Præstegården, vedligeholdelse.
o Præsten bestiller en rensning af kakkelovnen.
 Tætningslister i vinduer i køkkenet skal skiftes, præstegårdsudvalgsformand bestiller.

6.2

Kirkegårdsudvalget
 Status på kirkediget og –stien.
o Der udarbejdes forslag til nyt skur ved nabo til kirkestien.
o Der arbejdes med en kombination med raftehegn og rionet i f. m. kirkediget.
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Medarbejderrepræsentanten
 Grandækning går snart i gang.

8

Eventuelt
 Søndag, den 15. januar 2017, kl. 12:30, er der farvel og goddag arrangement på Ballebro
Færgekro, med tidligere og kommende menighedsrådsmedlemmer, samt kirkebetjeningen,
alle med ægtefæller.
Formanden inviterer alle pr. mail.

9

Næste møde
 Konstituerende møde i menighedsrådet for perioden 2017 til 2020; holdes tirsdag, den 22.
november 2016, kl. 19:00, i konfirmandstuen.
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