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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 10. januar 2017, kl. 19:00, på Bækgade 5, Blans. 
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1 Formanden 
 Orienteringsmail af 22. december 2016 fra Landsforeningen af Menighedsråd videresendt 

fra formanden 3. januar 2017; bl.a. OK med elektronisk indsamling.  

Bilag via mail. 

o Taget til efterretning. 

 Sønderborg Provsti fremsender takstbladene for 2017 både med og uden moms. 

Bilag via mail. 

o Taget til efterretning. 

 Generalforsamling i Landsforening af menighedsråd. 

o I marts måned 2017 i Åbenrå, mere info følger. 

 Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd tilbyder kurser,  

se punkt 15 fra det konstituerende møde 22. november 2016.  

Bilag via mail. 

o De enkelte medlemmer tilmelder sig, hvis de ønsker, via mail til Randi Bastholm. 

 Nyttige oplysninger til nyvalgte medlemmer af menighedsråd;  

udsendt via mail fra formanden 4. januar 2017.  

Bilag via mail. 

o Orientering om forskellige muligheder; taget til efterretning. 
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 Sønderborg Provsti inviterer menighedsrådsmedlemmer til Invitation til inspirationsdag lør-

dag den 4. februar 2017, kl. 9.30 til 15.30, på Mommark Business College, Mommarkvej 

374, Mommark, 6470 Sydals. 

Bilag via mail fra formand Randi Bastholm den 10. januar 2017.  

o Taget til efterretning. Tilmeldinger via formand Randi Bastholm. 

 Indgået post mm. 

o Orientering om det fælles kordegnekontor som Ullerup Sogn er tilknyttet. 

 Siden sidst. 

o Intet. 

 

2 Præsten 
 Påskemarked 1. april 2017 – møde med landsbylaugene. 

Bilag via mail. 

o Der har ikke været tilmeldinger fra interesserede foreninger mm. 

Menighedsrådet beslutter at arrangementet ikke gennemføres i 2017. 

 Gudstjeneste for bl.a. venskabsmenighed og konfirmander fra den danske kirke i Sønder 

Brarup søndag, den 29. januar 2017, kl. 10:30. 

o Taget til efterretning; sognets menighed, og selvfølgelig også menighedsrådets med-

lemmer, er meget velkomne. 

 Kirkens og menighedsrådets leje af BAKCs lokaler på lige vilkår som andre udefra. 

o Taget til efterretning. 

 Orientering om tjenstlig møde mellem Provstiets præster og Biskoppen.  

o Taget til efterretning. 

 Præsten har holdt foredrag på sygehuset i Sønderborg. 

o Taget til efterretning. 

 Når prædikenfri søndag så meditationsgudstjeneste efterfølgende torsdag aften. 

o Taget til efterretning. 

 

 

 

3 Kirkeværgen 
 Gulvbelægning i kirkens våbenhus. 

o Kirkegårdsudvalgets formand kontakter gulvfirma, graverpersonalet er efterfølgende 

tovholder. 
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4 Kasserer 
 Endelig godkendelse af regnskab 2015. 

Provstiudvalget har på dets møde den 29. november 2016 endeligt godkendt regnskab 2015 i 

henhold til revisionsprotokollatet. 

Bilag via mail. 

o Sønderborg Provstis skrivelse af 28. december 2016 og taget til efterretning og god-

kendt. 

 Det fælles regnskabskontor vil fremsende forslag til forretningsgang / instruks for godken-

delse af bilag mm. 

o Menighedsrådet afventer forslaget. 

 

5 Kontaktperson   
 Orientering fra organisten. 

o Organisten var forhindret og havde meldt afbud til mødet. 

 Kirkesangersituationen – stillingsopslag. 

o Menighedsrådet drøftede de forskellige muligheder for, og ønsker til, kirkesanger-

stillingen. 

 Graverstillingen (opslag efter 1. marts 2017)  

Kontakt til Provstiets Personalekonsulent. 

o Taget til efterretning. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Præstegårdens kakkelovn. 

Tilstandsrapport og tilbud på renovering modtaget.  

Bilag via mail. 

o Menighedsrådet drøftede forskellige muligheder for finansiering af eventuel renove-

ring. 

Menighedsrådet ønsker ikke at anvende driftsmidler til opgaven eller søge anlægs-

midler til opgaven i Stiftet. 

Præstegårdsudvalgsformanden og sognepræsten vil i fællesskab undersøge mulig 

finansiering via fonde eller gaver / ekstraordinære indtægter. 

 Menighedsrådets skovparceller i Ullerup Skov og Avnbølsned. 

Gennemgang af menighedsrådets skovparceller med henblik på eventuel udtynding mm. 

Bilag via mail. 

o Menighedsrådet aftaler gennemgang i skovene med en ”frivillig ekspert”, menigheds-

rådet inviteres også hvis de har tid, hvorefter der arbejdes videre med mulighederne. 
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 Præstegårdshaven 

Begrænsning af spredning til naboparceller, eventuel udtynding. 

o Menighedsrådet aftaler gennemgang af Præstegårdshaven med en ”frivillig ekspert”, 

menighedsrådet inviteres også hvis de har tid, hvorefter der arbejdes videre med mu-

lighederne. 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Status på kirkediget og –stien. 

o Kirkegårdsudvalgsformanden orienterede om status, der er forskellige initiativer på 

vej, og der afholdes møder med berørte lodsejere i foråret 2017.  

 Urnegrave, henvendelse om procedure i f. m. anvendelse af urnegravsteder. 

Bilag via mail. 

o Henvendelsen blev drøftet, menighedsrådet ønsker for nuværende ikke at ændre 

praksis. 

 Vejen til graverkontor og kapel, skader i asfalt. 

o Asfalten er på et mindre stykke af vejen krakeleret i f. m. færdsel / kørsel under reno-

veringen af kirketaget. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Mulighederne for mobiltelefon / Smartphone og mobilepay til graverkontoret drøftet. 

 

 

8 Eventuelt 
 Pjecen ”Tillykke med dit barn, overvejer du om dit barn skal døbes”, udleveret. 

  

9 Næste møde 
 Det ordinære møde i februar aflyses, næste ordinære møde tirsdag, den 14. marts 2017, kl. 

19:00. 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Christian Svane Christiansen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Bo Bonde 

 


