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1 Formanden. 

 
 100 året for 1. verdenskrigs afslutning i 2018. 

o Søndag, den 11. november 2018, Haderslev Stift anbefaler at sognet holder en højti-

delighed; Kransenedlæggelse efter gudstjenesten. 

 Koncert med Michael Falck i Ullerup Kirke; mandag, den 28. januar 2019. 

o Billetsalget går fint; der annonceres igen i kommende kirkeblad (AU-Posten og 

Blansingeren). 

 Fælles kordegn. 

o På et møde afholdt i Gråsten blev ansættelsen stadfæstet. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mogens Hansen, Jens Falck Sørensen 

og Randi Bastholm; som vil udarbejde et ”skrift” om kordegnestillingen. 

 Rammeaftale med Falck ”Hurtig Rask Plus”. 

o Menighedsrådet siger ”nej tak”. 

 Valg (omvalg) til Provstiudvalg og Stiftsråd. 

o Valget gennemført, menighedsrådets medlemmer har stemt. 

 

 

2 Præsten. 
 

 Præsten Lis-Ann Rotem, korshærspræst fra 1. april 2018. 

o Lis-Ann Rotem orienterede. 

 Kakkelovn i Præstegården, repareres – renoveres. 

o Sættes på budgettet. 

 Overenskomstkonflikten. 

o Præsten orienterede om præstens opgave og rolle. 

 Konfirmandovernatningen i påsken 2018.  

o Orientering givet. 

Menighedsrådet anbefaler at overnatningen flyttes til BAKC Bakkensbro. 

 Fortællekursus ønskes. 

o Punktet udgår. 

 Fastnettelefon i Præstegården ønskes nedlagt. 

o Fastnettelefonen nedlægges ikke, viderestilles til mobilnummeret. 

 Ny smartphone til Præsteembedet. 

o Punktet udgår. 

 Projektor – fladskærme i kirkerummet?! 

o Præst og kirkebetjeningen arbejder med muligheder, forud for budgetlægningen. 

 

  

3 Kirkeværgen 
 
 Kirkeværgen arbejder videre med styning og fældning af træer i Præstegårdshaven. 
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4 Kasserer 

 
 Orienterede om bilagsunderskrift mm. 

 

 

5 Kontaktperson   

 Stiftets personalekonsulent Jacob Lysemose deltager i mødet, fra kl. 19:00, hvor vi øn-

sker at drøfte organiststillingen. 

 De forskellige scenarier og muligheder blev drøftet, herunder 

o Vikarsituationen, herunder hvor længe kan vi anvende vikarer uden at opslå en 

fast stilling. 

o Mulighed for at opslå en organiststilling, som delt tjeneste, på Job-net. 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Intet. 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Møde med 2 kirkegårdsarkitekter, én af gangen, om kirkedige og helhedsplan. 

o Der har indtil nu været afholdt møde med én, et godt møde; det andet møde finder 

sted på fredag, den 13. april 2018.  

Forslag fra de 2 skal modtages så betids, at sagen kan komme med i f.m. menigheds-

rådets budgetforslag for 2019. 

 Revner i murværk i kirkerummet; manglende kalkning i kirkerummet. 
o Medtages på budget 2020. 

 2 Øverste bænkerader; Provstiet behandler punktet på april mødet. 

 Kirketårnet, behandling af murværk, der indhentes tilbud, behandles på næste møde. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Menighedsrådet beslutter at udgiften til sløjfning af gravsted skal være indeholdt i ”grav-

stedsejerskabet”. 

 

 

8 Eventuelt 
    Intet. 

  

9 Næste møde 
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 15. maj 2018, kl. 19:00, i Præstegården. 


