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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Mandag, den 13. november 2017, kl. 19:00, hos Randi Bastholm, Bækgade 3, Blans.

Dagsorden til ordinær menighedsrådsmøde.

Mødepligt, da valg af formand og næstformand

Afbud fra sognepræst Lis-Ann Rotem pga. sygemelding.
Afbud fra kirkeværge Henrik Ohlsen.
Kenn Mathiasen deltog som suppleant for Henrik.
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Konstituering

1.1

Valg af formand. Randi blev valgt som formand for en ny periode.

1.2

Valg af næstformand. Povl blev valgt som næstformand for en ny periode.

1.3

Fastsættelse af mødedage, dato og tider i 2018
Tirsdag den 16.januar, Tirsdag den 6.februar, Tirsdag den 6.marts, Tirsdag den 10.april,
Tirsdag den 8.maj, Tirsdag den 12.juni, Tirsdag den 14.august, Tirsdag den 11.september,
Tirsdag den 9.oktober, Tirsdag den 6.november. Alle dage klokken 19.00.

2

3

Formanden
 Vikarer, tjenester mm under præstens sygemelding.
Lis- Ann har sendt oversigt ud over sygemeldingsperiode i forhold til vikarer mm. Der er
også gjort klar med datoer til pressen. Lilli har lavet plakater til de enkelte arrangementer.
Bo skriver lille indlæg til kirkebladet om de sidste arrangementer i kirken – jazzgudstjeneste, halloween mm. Randi skriver, at der har været valg af formand og næstformand i menighedsrådet, og Mette der har gudstjenesten søndag den 3.december bekendtgør valget i
kirken.


Valg (omvalg) til Provstiudvalget.
Valget er i første omgang blevet annulleret. Der kommer nyt valgmøde, og vi opfordres til
at deltage aktivt.



Google Street View indenfor i Ullerup Kirke?!
Man betaler et engangbeløb på ca. 2500 for billeder og upload. Menighedsrådet synes godt
om ideen, men tænker ikke, at vi skal betale for det.



Regnskabsinstruks underskrives.
Vi fastholder de principper vi tidligere har vedtaget på området, hvilket Randi anfører i den
tilsendte instruks.

Præsten
 Oprydning og rengøring efter spisearrangementer i festlokaler på BAKC.
Menighedsrådet vil gerne have en kontrakt fra BAKC, så vi kan betale for de arrangementer
vi holder.
Med hensyn til oprydning og rengøring, så skal vi før hver arrangement og i god tid have
udpeget en tovholder, der har tjek på oprydning/rengøring. Dette skal tages op i aktivitetsudvalget.
Ved konfirmandweekend opfordrer vi forældrene til at hjælpe med oprydning/rengøring.
Der skal søges midlertidig overnatning til konfirmandweekend. Menighedsrådet ønsker, at der
er voksne tilstede under hele arrangementet.
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Kirkeværgen
Fældning af træer i præstegårdshaven begynder, når de sidste blade er faldet af træerne.

5

Kasserer
 Kvartalsrapport pr. 30. september 2017.
Kvartalsrapporten er taget til efterretning.
 Referat fra møde i Det Fælles Regnskabskontor 23. oktober 2017.
Referat af mødet fra Det Fælles Regnskabskontor er godkendt. Vi tilslutter os 2 i foreningen
fuldmagt hos Det Fælles Regnskabskontor.

6

Kontaktperson
Kontaktpersonen ønsker, at organiststillingen tages op igen på menighedsrådsmødet den 16.januar 2018. Vi skal drøfte, om vi fortætter med vikarer, laver en midlertidig ansættelse eller andet.
Kontaktpersonen laver MUS-samtale med kirkesanger i januar.

7

Udvalg

7.1 Præstegårdsudvalget
HLC Gulvservice har set på gulvet i Generalens stue i præstegården, og anbefaler, at gulvet behandles igen- pris 3500 ekskl. Moms. Der skal anvendes sæbe med voks. Menighedsrådet beslutter,
at gulvet selvfølgelig skal behandles igen.

7.2

Kirkegårdsudvalget
 Opfølgning på ”Konsulentrunden 2017”, tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 14.30
På konsulentrunden herfra deltog Henrik og Christian fra MR og Bo og Tove som medarbejderrepræsentanter.
Der blev set på fjernelse af de 2 øverste kirkebænke. MR kan ved at ansøge provstiet ønske
at få bænkene fjernet, og dette skal så godkendes af stiftet. Vi ansøger provstiet, når referatet
fra konsulentrunden er modtaget.
Der blev også set på kirkegårdsdiget mod nord. Vores ide blev taget godt imod. Vi skal have
en kirkegårdsarkitekt med ind over, og vi skal have lavet en helhedsplan for projektet. Henrik, Christian, Bo og Tove sætter sig sammen, når referatet fra konsulentrunden er modtaget.
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Medarbejderrepræsentanten
 Grandækning er påbegyndt på kirkegården.

9

Eventuelt
 Intet.

10 Næste møde
 Næste ordinære møde er tirsdag den 16.januar 2018.
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