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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 15. maj 2018, kl. 19:00, i konfirmandstuen på Ullerup Præstegård

Beslutningsprotokol fra ordinær menighedsrådsmøde.
Afbud fra præsten Lis-Ann Rotem.
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Formanden










Fælles kordegn i Gråsten-Adsbøl, Rinkenæs, Kværs, Egernsund, Nybøl, Ullerup og
Sottrup sogne.
o Revideret samarbejdsaftale om fælles kordegnefunktion som bilag.
Godkendt af menighedsrådet ved Ullerup sogn.
Sottrup Menighedsråd inviterer til indvielse af Sottrups nye sognehus 2. Pinsedag den
21. maj 2018 kl. 10:00.
Taget til efterretning
Pinsesøndag, den 20. maj 2018
o Lagkage mm ?!
Taget til efterretning
Jazz gudstjeneste søndag, den 3. juni 2018, kl. 10:30, i Ullerup Præstegård.
o Hvordan og hvorledes?
 Sodavand og fadølsanlæg bestilles af Bo Bonde.
o Der er konfirmand 2019 tilmelding denne dag.
 Karina Larsen og Lilli Lorensen Herskind klarer konfirmandtilmeldingen.
o Der er annonceret i Blansingeren og AU-Posten, der annonceres endvidere i Gråsten Avis, det klarer Bo Bonde.
o Stole opsættes om formiddagen af Bo og Povl.
Børneattester.
o Alle personer over 15 år skal have en børneattest når de arbejder med børn i kirkens tjeneste, kordegnekontoret kontaktes af formanden for at få dette gennemført
og holde kontrol med børneattesterne.
Nadverritual.
o Menighedsrådet anbefaler at vi fremadrettet har 2 nadverritualer, dog begge med
det nye indstiftelsesord
 Én version, uden ”O du guds lam” anvendes ifm. dåb og i den periode hvor
der er konfirmander i kirken konfirmationsforberedelse foregår.
 Den gamle version, med ”O du guds lam” anvendes ved alle andre højmesser.
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Præsten
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Lørdagsdåb.
o Menighedsrådet godkender at der åbnes mulighed for lørdagsdåb den 1. lørdag i
måneden med undtagelse af maj og november.
Annoncering af gudstjenester.
o Der annonceres som hidtil i Gråsten Avis, samt i AU-Posten og Blansingeren kalenderside..
Persondataloven.
o Menighedsrådet følger reglerne.
Konfirmandtur til Århus 24. november 2018.
o Menighedsrådet bevilger udgifterne i f.m. dette, bus og rundvisning i Århus, kr.
9.000.
Efterkonfirmationskontakt/-tjenester.
o Lyder som en god ide.
Fortællekursus uge 34.
o Medtages på 2019 budgettet.
Adventsgaver (gave til menigheden) i december 2018 ca. kr. 10.000.
o 1., 2., 3. og 4. søndag i advent; arrangementerne skal annonceres i god tid forud.
Telefon.
o Præsteembedet har fremadrettet sit eget mobilnummer.
o Præsten sit eget private mobilnummer.
OK lyder som en god ide, MRformanden aftaler nærmere om ”overdragelse” mm med præsten.
Orientering, præsten har ferie uge 25 til 29 i 2018, begge uger inkl.
o Taget til efterretning.

Kirkeværgen


Styning og fældning af træer og buske i Præstegårdshaven er færdig for denne gang.
o Rodfræsning diverse steder i f.m. anlæg af plæne.
Styning og fældning er fuldbragt; rodfræsning foretages engang i løbet af et par måneder.
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Kasserer


5

6

Budgetønsker (”bilag 5” ønsker).
o Michael Falck koncert – udgifter frivillige.
 Kan indeholdes i budgettet for koncerten.
o Konfirmandtur 2019 kr. 15.000.
 Medtages i budgetforslaget 2019.
o Litteraturkreds 2019 kr. 15.000.
 Medtages i budgetforslaget 2019.

Kontaktperson
 Der opslås en stilling som organist ved Ullerup Kirke pr. 15. september 2018 med nærmere
beskrevet indhold.
Max 7,5 time pr. uge; kan eventuelt deles mellem 2 personer.
Aflønning pr. time, pr. gudstjeneste og lignende, der har været tjeneste.
Der er udarbejdet et forslag til stillingsopslag som sendes til Stiftets personalekonsulent Jacob Lysemose.

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget


6.2
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Menighedsrådets 4,2 ha ved landegrænsen ved Kruså.
o Forpagtningskontrakt.
o Vildsvinehegn.
Taget til efterretning.

Kirkegårdsudvalget
 Kirkedige og helhedsplan.
o Møde afholdt med 2 kirkegårdsarkitekter, én af gangen.
Menighedsrådet skal vælge én til det fremtidige samarbejde.
Menighedsrådet vælger, hvor økonomi og kvalitet er taget i betragtning, kirkegårdsarkitekt
Birgitte Henningsen til at være vores fremtidige samarbejdspartner til dette projekt.
Kirkegårdsudvalgsformand Christian Svane Christiansen kontakter Birgitte Henningsen og
aftaler projekt og samarbejde.
Graver Bo Bonde kontakter den anden arkitekt og fortæller at hun ikke fik opgaven.
 Kirketårnet – overfladebehandling, samt indvendig reparation af sætterevner og kalkning af kirken indvendig.
o Vi afventer tilbud fra håndværkere.
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7

Medarbejderrepræsentanten
 Orientering om graverpersonalets arbejde og afholdelse af ferie, mm, i sommerperioden.

8

Eventuelt

Intet.

9

Næste møde
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 12. juni 2018, kl. 19:00.
Mødepligt pga. budget 2019 behandling.

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