
     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 12 09 2017 

 Side 

24 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 12. september 2017, kl. 19:00, i konfirmandstuen i Ullerup Præstegård 
 

Beslutningsprotokol fra ordinær menighedsrådsmøde.  

Afbud fra Christian Svane Christiansen 
 
 

1 Formanden 24 

2 Præsten 25 

3 Kirkeværgen 25 

4 Kasserer 25 

5 Kontaktperson 25 

6 Udvalg 25 

6.1 Præstegårdsudvalget 25 

6.2 Kirkegårdsudvalget 26 

7 Medarbejderrepræsentanten 26 

8 Eventuelt 26 

9 Næste møde 26 
 
 

1 Formanden 
 Provstiudvalget. 

Orientering om opstillingsmøde og valg.  

o Taget til efterretning. 

 Diverse orientering fra Provsti og Stift. 
o Taget til efterretning. 

 Provstesyn 22. august 2017.  

o Ullerup Kirke og Kirkegård 

o Ullerup Præstegård 

     Gennemgang af protokollerne; hvad gøres, hvem gør hvad, osv. 

 Protokollerne gennemgået og arbejdet fordelt. 

Herunder bemyndiges kirkeværge Henrik Ohlsen til at igangsætte styning, opstam-

ning og fjernelse af træer i og omkring præstegårdens have, herunder ud mod 

markerne, og omkring præstegårdsbygningen og staldbygningen. 

 Firmaudflugt til Gottorp og Schleswig 24. september 2017, fortsættelse af punktet fra 

MRmødet 8. august 2017 hvor følgende blev besluttet 

o Er planlagt og tilmeldinger er fremsendt. 

o Formanden udsender mail med reminder til deltagerne. 

     Fastsættelse af menu. 

o Menu fastlagt. 

 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 12 09 2017 

 Side 

25 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

      

 

2 Præsten 
 Julegaven til menigheden. 

o Godkendt. 

 Kordegn 

o Orientering om, taget til efterretning. 

 31 konfirmander er påbegyndt konfirmationsforberedelse. 

 

    

 

3 Kirkeværgen 
 Træer omkring Præstegården, fældning og styning. 

o Under ovenstående punkt 1, om Provstesynet, bemyndiges kirkeværge Henrik Ohlsen 

til at igangsætte styning, opstamning og fjernelse af træer i og omkring præstegår-

dens have, herunder ud mod markerne, og omkring præstegårdsbygningen og stald-

bygningen. 

 

 

 

4 Kasserer 
 Økonomirapport / Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2017 godkendt. 

 

 

5 Kontaktperson   
 Organist-vikarer. 

Ansvar over for fx orgel mm; hvem gør hvad? 

o Det undersøges om der kan laves en midlertidig ansættelse af organist. 

 Provstiudvalget optager punktet om kørselsgodtgørelse til vikarer på møde mellem Provsti-

udvalg og MRformænd og –næstformænd. 

o Taget til efterretning. 

 Rengøring af de offentlige områder på præstegården drøftet. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Præstegården, stuehuset. 

Hegn/klippet buskads på gårdsplads op mod stuehuset. 

o Fjernes af graverpersonalet i efteråret 2017, samtidig med at beplantningen omkring 

trappenedgangen ved præstegårdens stuehus fjernes. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Gunders sten, Ullerup Kirkegård. 

Aabenraa Provsti skriver følgende i mail af 30. august 2017: 

På provstesynet var vi på kirkegården for at se på en meget nedbrudt gravsten, som 

menighedsrådet var i tvivl om hvad man skulle gøre ved. 

Jeg lovede at spørge mig for hos Museum Sønderjylland. 

Nu kom der svar fra Elsemarie Dam-Jensen på Museum Sønderjylland 
”Stenen i Ullerup er velkendt i Museum Sønderjylland. Min kollega fra Arkæologi Haderslev, 

Tenna Rejnholdt Kristensen, som jeg har vendt sagen med nu, brugte faktisk stenen som ek-

sempel og fortalte også historien om Gunder, dengang vi holdt møder med menighedsrådene. 

Tenna omtalte den som eksempel på en sten, man skal gemme og passe på. Så vi foreslår, at 

man flytter stenen inden for, og det bedste ville selvfølgelig også være at ofre en istandsæt-

telse af stenen. Den skal i hvert fald efter museets opfattelse ikke affredes”. 

Museet mener, som I kan se, bestemt stenen skal bevares og historien fortælles. 

Jeg vil opfordre menighedsrådet til at tage hånd om dette og overveje hvordan det kan 

ske. 

Kirsten Sønderby 

Provst for Aabenraa Provsti 

 Stenen sættes ind i kapellet; istandsættes ikke yderligere. 

 Konsulentrunden 2017!? 

o Formanden for menighedsrådet Randi Bastholm fremsender skrivelse til provstiet 

med oplysninger om hvilke ting vi ønsker der skal med på Konsulentrunden 2017.  

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Intet. 

 

 

8 Eventuelt 
   Intet. 

 

9 Næste møde 
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 10. oktober 2017. 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Lis-Ann Rotem 

Bo Bonde 


