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 Ullerup Menighedsråd 

 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 19:00, i konfirmandstuen på Ullerup Præstegård 
 
 

Dagsorden til ordinær menighedsrådsmøde.  
 

Afbud fra sognepræst Lis-Ann Rotem pga. sygemelding og Povl C. Callesen pga. andet møde. 
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1 Formanden. 
 

 Ny katafalk til kirken. 

Der er kommet et tilbud på en ny katafalk. Bo og Toves vurdering er dog, at tilbuddet er for 

dyrt, og at der ikke pt. er behov herfor. Vi kan tage mulighed for indkøb af katafalk op igen 

på et senere tidspunkt evt. i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet. Det kan sættes på 

budgettet i 2020. 

 Koncert i Ullerup Kirke, januar 2019. 

Praktiske ting; herunder billetsalg. 

Billetsalg kan organiseres af et nedsat udvalg. Udvalget skal bestå af ca. 3 medlemmer. Ud-

valget består af Lis-Ann Rotem, Gitte S. Meisner og Linda Lorenzen. 

MR beslutter at bakke op om koncerten. Forslag til billetprisen tages op i udvalget. 

 Fælles orgelfestival i området. 

Orgelfestivalen finder sted i september måned. Ulrich Spang Hansen opfordrer Ullerup 

Sogn til at deltage. Udgiften er ca. 4000 kroner. MR bakker op om arrangementet. Randi 

kontakter Ulrich. 

 Fælles kordegn. 

Vi skal have andel i 3 timer af den fælles kordegn. Provsten skal deltage i kommende mø-

der, hvor aftale og afregning ang. fælles kordegn kommer på plads. MR fastholder de 3 ti-

mer som er aftalt 30.august 2015. 

 Rammeaftale med Falck ”Hurtig Rask Plus”. 

MR kan ikke pt. overskue, hvad rammeaftalen egentlig er værd. Vi afventer hvad der evt. 

kommer på et senere tidspunkt. 

 Persondataloven. 

Træder i kraft pr. 25.maj. I første omgang skal vi sikre os, at de rigtige personer har adgang 

til de relevante informationer i FLØS mm. Provsti og stift har det overordnede ansvar. Vi 

afventer mere information. 

 Præsten Lis- Ann korshærspræst fra 1. april 2018 

Taget til efterretning.  

 Opstillingsmøde til provstiudvalg:  

Randi har været med til opstillingsmøde til provstiudvalget. Der er kommet mange nye 

kandidater til udvalget – herunder Jens Falch Sørensen fra Vester Sottrup. 

 

 

 

2 Præsten. 
 

Præsten deltager ikke, er pt. sygemeldt. 
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3 Kirkeværgen 

 
Se under nyt fra præstegårdsudvalget. 

 

 

4 Kasserer 

 

 Årsregnskab 2017 gennemgået. MR godkender regnskabet. Tidskode: 07-03-2018 09:31 

 

 

 

 

5 Kontaktperson   
 

  Praktikpladsordning AUB 

Information givet vedr. praktikplads. Stiftets personalekonsulent Jacob Lysemose deltager 

ved næste møde, hvor vi drøfter organiststillingen. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 
 

 Styning af træer starter op inden for nærmeste fremtid. 

 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Der er lavet en skrivelse til naboerne vedr. kirkediget og fremtidige planer herom. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 På mødet i januar 2018 blev det besluttet at graveren på næste møde skulle komme med for-

slag til salme- og højskolesangbogsvogn til kirken. 

Bo og Tove foreslår indkøb af 2 små vogne til salme og højskolesangbøger. Pris 4800 kr. pr. 

stk. MR godkender forslaget. Bo bestiller. 

 Kirkediget. 

På mødet i januar 2018 blev det besluttet at graveren på næste møde skulle komme med for-

slag til hvilke 2 konsulenter der skal kontaktes og som hver for sig kan fremkomme med for-

slag til en helhedsplan for hele kirkegården som også omfatter kirkediget, herunder graver-

personalets skitseideer. 

Bo og Tove har tjekket hjemmesider for at finde kirkegårdsarkitekter. Det kunne være Møl-

ler&Fauerskov eller WADLandskab. Begge kontaktes for et besøg og efterfølgende oplæg 
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med pris, så vi kan nå at få det med på maj mødet.  Bo kontakter de 2 kirkegårdsarkitekter 

for at aftale besøg. MR skal forholde sig til det udarbejdede oplæg. 

 

 

 

 

8 Eventuelt 
Konfirmationsvagter på Brandstationen: 

29.april: Lilli, Henrik 

6.maj: Karina, Randi. 

  

9 Næste møde 
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 10. april 2018, kl. 19:00. 


