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1 Formanden 
 Konfirmation 2017, menighedsrådsmedlemmers ”telegramservice” på brandstationen 

 Søndag den 30. april 2017 (”Blans”). 

o Randi Bastholm og Henrik Ohlsen. 

 Søndag den 7. maj 2017 (”Avnbøl-Ullerup”). 

o Lilli Lorensen Herskind og Karina Larsen. 
       Se link http://www.au-laug.dk/wp-content/uploads/AU-posten-35-a5.pdf  Side 8 og 9. 

 Copydan Tekst & Node, kopieringsaftale med Ullerup sogn. 

Se link http://www.brugafmateriale.dk/da/sogne-og-kirker/nye-kunder/sogne-og-kirker/faa-en-aftale/ 

Bilag via mail. 

o Godkendt. 

 Menighedsrådets opgaver i de enkelte funktioner, eksempel fra Hedensted Provsti. 

Bilag via mail. 

o Taget til efterretning. 

 Projekt ”Kirken på landet”; spørgeskemaundersøgelse. 

Bilag via mail. 

o Udfyldes og indsendes af sognepræsten Lis-Ann Rotem. 

http://www.au-laug.dk/wp-content/uploads/AU-posten-35-a5.pdf
http://www.brugafmateriale.dk/da/sogne-og-kirker/nye-kunder/sogne-og-kirker/faa-en-aftale/
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 Biogasanlæg i Blans; se link 

http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/afgoerelse-om-vvm-pligt-til-etablering-af-et-biogasan-

laeg-paa-matrikel-299-blans-6400 

Transportbekymringsskrivelse (i f. m. børns færden på Langbro, vejen mellem Blans og Ulle-

rup) sendt til Sønderborg Kommune, som har bekræftet modtagelsen. 

Bilag via mail. 

o Taget til efterretning. 

 ”Menighedsrådskomsammen” 2017. 

o Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af sognepræst Lis-Ann Rotem og Chri-

stian Svane Christiansen. 

 Indgået post mm. 

o 20. april 2017, åben hus for nyvalgte og nyansatte i Bispegården i Haderslev. 

o Brev fra frivillighedskonsulenten i Sønderborg kommune om tilbud til ensomme i 

sognet. 

 Siden sidst. 

o Intet. 

 

2 Præsten 
 Sogneudflugt. 

o Ideer mailes til sognepræst Lis-Ann Rotem. 

 Budget konfirmation ~ kirkekoncerter; forslag om omplacering. 

o Sognepræsten kan fortsat anvende midler til konfirmanderne. 

 Orientering om litteraturkredsen i Præstegården. 

o Litteraturkredsen har fungeret fint bl.a. i forbindelse med forfatterbesøg: 

Litteraturkredsen ønsker at fortsætte i efteråret 2017.  

 Luther studier = reformationen. 

o Sognepræst Lis-Ann Rotem ”læser op” for efterfølgende at kunne holde foredrag om 

emnet. 

 Skærtorsdagsgudstjeneste, 13. april 2017, kl. 17:00; med efterfølgende fællesspisning. 

Se link http://www.au-laug.dk/wp-content/uploads/AU-posten-35-a5.pdf Side 10. 

o Sognepræst Lis-Ann Rotem kontakter mulige ”madlavere”, og ”annoncerer” efter 

folk til borddækning, oprydning mm. 

 Hjemmesiden http://www.ullerupsogn.dk/. 

o Hjemmesiden opdateres. 

 PR.  

Gråsten Avis ~ Ugeavisen Sønderborg ~ Lokalavisen Sønderborg. 

o Der annonceres fortsat i Gråsten Avis, samt  forsøgsvis også i anden ugeavis. 

 Babysalmesang. 

o Vi kan eventuelt henvise til Nybøl sogn. 

http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/afgoerelse-om-vvm-pligt-til-etablering-af-et-biogasanlaeg-paa-matrikel-299-blans-6400
http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/afgoerelse-om-vvm-pligt-til-etablering-af-et-biogasanlaeg-paa-matrikel-299-blans-6400
http://www.au-laug.dk/wp-content/uploads/AU-posten-35-a5.pdf%20Side%2010
http://www.ullerupsogn.dk/
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 Minikonfirmander. 

o Har været afholdt i Ullerup sogn. 

Næste år holdes minikonfirmandarrangement i samarbejde mellem provstiets sogne, 

eller eventuelt et mindre antal sogne. 

 Konfirmandweekenden. 

o Sidst i januar 2017; gik vældig godt. 

 Konfirmation 2018 og fremad. 

Salmebog versus bibel?! 

o Sognet fortsætter med at give en salmebog. 

 Henvendelse fra hhv. Kor 92 og Jagthornsblæserne videresendes til Lis-Ann som formidler 

kontakten til gudstjenesteudvalget. 

 Sognepræsten Lis-Ann Rotem orienterede om gudstjenestefri søndage og helligdage, bl.a. i 

f. m. sognepræstens ferie forår og sommer 2017. 

Taget til efterretning. 

    

 

 

3 Kirkeværgen 
  Kirkeværge Henrik Ohlsen orienterede om det kirkeværgekursus han har deltaget i. 

 

 

 

 

4 Kasserer 
 Regnskab 2016. 

o En arbejdsgruppe bestående af Henrik Ohlsen, Christian Svane Christiansen og Bo 

Bonde nedsættes med det formål at undersøge alternative muligheder for varme og 

varmestyring i kirken. 

o Kasserer Christian Svane Christiansen fremlagde regnskab 2016, med menighedsrå-

dets forklaringer på side C-1. 

Menighedsrådet godkendte regnskabet med forklaringer.  

Regnskabet indsendt til Stiftet med følgende ”kode” ”Afleveret 14-03-2017 21:14”. 

 Orientering om møde med Det fælles regnskabskontor. 

o Taget til efterretning. 

 Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværger og kontaktpersoner. 

Bilag via mail. 

o Orientering om honorarsatser givet og fordelingen af honorarsatser godkendt. 
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5 Kontaktperson   
 Kirkesangersituationen – stillingsopslag, genopslag. 

Bilag – se mail fra kontaktperson af 2017 03 08. 

o Taget til efterretning. 

Ansættelsesudvalget består af Randi Bastholm, Karina Larsen og organist Gethin 

Jones.  

 Graverstillingen – intern opslag pr. 1. april 2017.  

Bilag – se mail fra kontaktperson af 2017 03 08. 

o Taget til efterretning. 

o Ansættelsesudvalget består af Randi Bastholm, Karina Larsen og Henrik Ohlsen.  

 Vejledende vikarsatser for Aabenraa og Sønderborg provstier 

Bilag via mail. 

o Taget til efterretning. 

 Graverpersonale på IT kursus. 

o Godkendt. 

 Bærbar Pc’er til organiststillingen. 

o Godkendt at der anskaffes en bærbar Pc’er til max kr. 5.000, inkl. Windows 10 og 

Office pakken. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Præstegårdsladen ~ oprydning!? 

o Præstegårdsudvalgsformanden bemyndiges til at træffe aftale med entreprenør. 

 Hundekonkurrence i del af menighedsrådets skovparceller i Ullerup Skov. 

Broager Civile Hundeførerforening http://www.dch-broager.dk/ medlem af Danmarks Civile 

Hundeførerforening, ansøger om at få lov til at anvende den nordøstlige del af menighedsrå-

dets skovparcel i Ullerup Skov, søndag, den 23. april 2017, til en konkurrence som er et led i 

en udtagelseskonkurrence til danmarksmesterskabet.  

Der forventes 16 deltagende hunde. Afrettede hunde der har været i konkurrencer i mindst 3 

år, heraf flere der tidligere har været med til danmarksmesterskabet; så der er styr på hundene. 

Bilag via mail. 

o Godkendt. 

 El Præstegården. 

o Udskiftning af el-tavle. 

o Udskiftning af i alt 10 spots i køkken og badeværelse. 

o Godkendt udskiftning af el-tavle og spots (overslagspris). 

 

 

 

 

http://www.dch-broager.dk/


     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 14 03 2017 

 Side 

13 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Gulvbelægning i kirkens våbenhus. 

Beslutning 10. januar 2017 ”Kirkegårdsudvalgets formand kontakter gulvfirma, graverper-

sonalet er efterfølgende tovholder”. 

o Menighedsrådet bevilger udskiftning af gulvbelægningen i våbenhuset. 

 Status på kirkediget og –stien. 

o Taget til efterretning. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Lindealléen ind mod ”Nøddebo” kan topkappes af ”Nøddebo” på dennes foranledning. 

 

 

 

8 Eventuelt 
   Der afholdes et medarbejdermøde i foråret før budget 2018 mødet.  

 

9 Næste møde 
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 11. april 2017, kl. 19:00. 

 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Christian Svane Christiansen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Bo Bonde 

Lis-Ann Rotem 

 

 


