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 Ullerup Menighedsråd 

 

 
Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 12. juni 2018, kl. 19:00, i konfirmandstuen på Ullerup Præstegård 
 
 

Dagsorden til ordinær menighedsrådsmøde.  
 

Der er mødepligt pga. budgetbehandling. 

Povl C. Callesen deltager i mødet fra ca. kl. 20:00. 
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 Ullerup Menighedsråd 

 

 

 
 

1 Formanden. 

 
• Diverse post. 

• Udflugt for menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og frivillige medhjælpere; samt 

alle ægtefæller. 

Der var forslag om at lade udflugten gå til Lübeck eller evt. Friedrichstadt. 

Udflugten bliver lørdag den 15.september 2018. Det blev besluttet, at udflugten går til Lü-

beck. 

Frokost er egenbetaling, og menighedsrådet afholder de øvrige udgifter i forbindelse med 

udflugten.  

• Minikonfirmandundervisning 

Det er menighedsrådets opgave at sørge for minikonfirmandundervisning. 16 lektioner a 45 

minutter. Lis- Ann prøver at se, om der kan være et samarbejde med de øvrige lokale præ-

ster omkring det. Randi og Karina vil gerne hjælpe med at få minikonfirmandundervisning i 

gang. 

• Det nye Provstiudvalg 

Det nye provstiudvalg har konstitueret sig. Jens Falch Sørensen fra Vester Sottrup er blevet 

formand. 

• Persondataforordningen. 

Randi har kigget på IT-skrivebordet og givet adgang til de rette medlemmer af MR. 

Personfølsomme oplysninger skal gemmes i 5 år i fortrolighedsarkivet på IT-skrivebordet. 

 

 

2 Præsten. 
 

• Konfirmandindskrivning til kommende sæson. 

Der er ca. 20 indskrevne konfirmander.  

 

 

3 Kirkeværgen 

 
• Præstegårdshaven. 

Fældning af træer og buske, samt rodfræsning, er færdig. 

Hvad så, videre planlægning. 

Der arbejdes videre med at få haven helt færdig. 

 

 

4 Kasserer 
 
• Kvartalsrapport januar kvartal 2018 pr. 31. marts 2018. 

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. 

• Budget 2019. 
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Helhedsplanen for kirkegården og oplægget fra kirkegårdsarkitekten er indarbejdet i budget-

tet. Budgettet blev gennemgået og godkendt. Budgettet er blevet påført dette tidsstempel: 

12-06-2018:20:46. 

 

5 Kontaktperson   
Der er afviklet MUS samtaler med medarbejderne. 

Stillingsopslaget til organiststillingen er klar til at blive lagt på jobnet i august. 

I forhold til Grundovsdag og 1.maj, så følger vi overenskomsten, hvor disse dage ikke er betal-

te fridage. 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 
Punktet er taget op under kirkeværgen. 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

• Kirketårnet – overfladebehandling, samt indvendig reparation af sætterevner og kalk-

ning af kirken indvendig. 

Tilbud fra håndværkere. 

Vi afventer at høre fra APOS. Der er spurgt en anden håndværker også som har meldt fra på 

opgaven. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
Bo har bedt Coop om købekort med et købemax. på 5000 kr. 

 

 

 

8 Eventuelt 
Regning fra købmanden i Blans som Randi og Lilli sørger for bliver betalt. 

 

9 Næste møde 
• Næste ordinære møde er tirsdag, den 14. august 2018, kl. 19:00. 


