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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 16. januar 2018, kl. 19:00, hos Randi Bastholm, Bækgade 3, Blans.

Beslutningsprotokol fra ordinær menighedsrådsmøde.
Afbud fra sognepræst Lis-Ann Rotem pga. sygemelding.
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Formanden.


Generalforsamling – årsmøde, i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd.
Torsdag, den 22. februar 2018, kl. 19:00, i Broager Kirke.
o Taget til efterretning.



Sundhedsordning.
Provstiudvalget har indgået en rammeaftale med Falck vedr. sundhedsordning.
o Taget til efterretning.
Ullerup Menighedsråd tilslutter sig ordningen for graver og gravermedhjælper.



Procedure vedr. fremsendelse af MR projekter.
Beslutning af Provstiudvalget 28. november 2017.
o Taget til efterretning.



Reelle ejere.
Orientering om at menighedsrådets medlemmer er ”reelle ejere” af kirke mm.
o Taget til efterretning, vi har ikke selv registreret os!!



Ophavsret, kirkens brug af billeder fra nettet.
o Taget til efterretning, vi bruger ikke billeder fra nettet.



Bekendtgørelse af omvalg til provstiudvalget i Sønderborg Provsti.
o Taget til efterretning.



Fælles kordegn.
o Ordningen er overordentlig vanskelig at gennemskue!
o Menighedsrådet mangler en oversigt over hvordan de nu tildelte 3 timer anvendes,
samt hvad yderligere timer skal anvendes til før end vi kan tage stilling til udvidelse
af timetallet.



Udensogns brudepar og bryllupper i Ullerup Kirke.
o Menighedsrådet fastsætter en kostpris på kr. 4.000 + moms pr. bryllup hvis brudeparret ingen tilknytning har til sognet.



Post mm.
o Provsten er tilbage i fuldt embede.
o Ny provstisekretær ansat.



Menighedsrådets valgperiode er forlænget med ét år, så valgperioden fremover følger
kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. perioden 2017 til 2021.
o Taget til efterretning.
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Præsten.



3

6

Vi afventer frost eller tørvejr for at komme i gang med træfældning og styning i og omkring
præstegården.

Kasserer


5

Korshærspræst fra 1. april 2018.
o Taget til efterretning.
Menighedsrådet fastholder af trosbekendelsen også fremadrettet synges.

Kirkeværgen


4
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Kvartalsrapport pr. 31. december 2017.
o Ingen kvartalsrapport nu.
I stedet er driftsregnskab 2017 at være klar til menighedsrådsmødet i marts 2018.

Kontaktperson


Konfirmander, overnatning på BAKC, Bakkensbro 6.
o Kontaktpersonen indhenter tilladelse hos Brand og Redning.



Organiststillingen.
o Til menighedsrådet i april 2018 deltager provstiets personalekonsulent Jacob Lysemose for en afklaring om fremtidige organistordninger, honorar mm.

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget


Rengøring af de offentlige lokaler i præstegården, kombineret med rengøring på
BAKC efter sognets aktiviteter der.
o Godkendt at der ansættes en rengøringsassistent i kombination mellem præstegård
og sognets aktiviteter i BAKC.



MR bestiller låsesystem i Præstegården (2 døre) mellem ”de offentlige lokaler” og præstens
private lokaler, således præsten kan låse mellem de offentlige og private gemakker; dvs. dørene mellem grovkøkken & privat køkken og døren mellem konfirmandstue & præstens samtaleværelse; der skal tages hensyn til brand-flugtveje
Nøglesystem som til præstens fordør, og menighedsrådet kan herefter få nøgle til præstegårdens bagdør med adgang til de offentlige lokaler.
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6.2

Kirkegårdsudvalget
 Opfølgning på ”Konsulentrunden 2017”, tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 14.30
Kirkebænke ?!
o Referatet fra konsulentrunden gennemgået af Christian Svane Christiansen.
 Kirkebænke.
Menighedsrådet ansøger om at få lov til at fjerne de 2 øverste bænke til venstre i kirkerummet.
 Kirkediget.
Menighedsrådet kontakter to kirkegårdskonsulenter som hver for sig kan
fremkomme med forslag til en helhedsplan for hele kirkegården som også
omfatter kirkediget, herunder graverpersonalets skitseideer.
Graver har til næste møde forslag til hvilke 2 konsulenter der kontaktes.
Efterfølgende kan menighedsrådet så vælge hvilken af konsulenternes forslag vi vil arbejde videre med, herunder efterfølgende ansøge 5%midlerne
for at komme videre med projektet.
Naboerne til kirkediget orienteres.
Brændeskur ved ”1. nabo” nedrives og der bygges nyt brændeskur.
Kirkegårdsudvalgsformand skriver til naboerne og kontakter tømrer for
brændeskuret.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Medarbejderne kommer med forslag til salme- og højskolesangbogsvogn til næste menighedsrådsmøde.

8

Eventuelt

Intet.

9

Næste møde
 Det ordinære møde tirsdag, den 6. februar 2018 aflyses
 Der afholdes møde med Biskoppen torsdag, den 8. februar 2018, kl. 18:30.
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 6. marts 2018.

Signeret
Randi Bastholm
Povl C. Callesen
Lilli Lorensen Herskind
Karina Larsen
Henrik Ohlsen
Christian Svane Christiansen
Bo Bonde
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