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1 Formanden 

 
 Post mm. 

o Henvendelse om videregivelse af midler indsamlet ifm. høstgudstjenesten. 

Da det drejer sig om rene ”råvarer” og ikke likvide midler, blev det i år skønnet at 

der ikke var andre muligheder end til Cafe Parasollen i Haderslev. 

Præsten svarer på henvendelsen. 

 Sikker post. 

o Kan sendes via ”Sogn.dk” – og det er da noget så kryptisk. 

 Sikring af kirkens værdier. 

o Mange, gode, muligheder- der er også en artikel i JV i forgårs den 8. september 

2019.  

 Organist situationen. 

Der nedsættes et organistudvalg bestående af Karina Larsen, Randi Bastholm og præ-

sten Lis-Ann Rotem; som vil tænke tanker om muligheder. 

 Koncert 27. oktober 2019, kl. 16:00, med Christoffer Brodersen, Ditte Meisler, Jazzor-

kester og ved enkelte numre også Kor92. 

o Præsten forespørger koncertudvalget om de kan sælge billetter ved kirkedøren til 

100 kr. pr. person. 

 

 

 

2 Præsten 

  
 Peter AG. Ullerup Kirke, mandag, den 7. oktober 2019, kl. 19:30. 

o Endnu 60 billetter til salg. 

 Koncertudvalget har foretræde for menighedsrådet ved mødets start kl. 19:00. 

o Der er endnu 60 stk. Peter AG billetter der kan sælges, koncertudvalget er optimi-

stisk hvad angår at få resten solgt. 

o I 2020 planlægges en ”Præstegårds-festival” lørdag 22. august 2020 fra kl. 14:00. 

Koncertudvalget arbejder videre med ansøgninger til fonde mm. 

Menighedsrådet er meget positiv om ideen og vil gerne støtte med midler fra menig-

hedsrådet. 

 Juleaften Gudstjeneste tider. 

o Som et forsøg ændres julegudstjenesterne i Ullerup Kirke tirsdag, den 24. december 

2019, fra kl. 14:00 og 16:00 til i stedet kl. 11:00 og 14:00. 

 Pengeskab på præstens kontor. 

o Vi afventer eventuel anskaffelse – og scanner i stedet . 

 Køleskab i præstegårdens offentlige rum. 

o Menighedsrådet bevilget et køleskab til det offentlige rum. 

Graver køber. 

 Tirsdag, den 10. december 2019, kl. 19:00, Elisabeth Gjerluff Nielsen, i litteraturkredsen; 

der er offentlig adgang, men der kræves tilmelding. 
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3 Kirkeværgen 

 
 Der blev drøftet om der var udfordringer med mikrofon og højttalerinstallationen i kir-

ken; det mener vi ikke!! 

 På sigt vil menighedsrådet have en ny ”runde” med fældning og udtynding i Præste-

gårdshaven. 

 
 

 

 

4 Kasserer 

 
 IT. 

o Udgifter til præstens IT-opkobling bliver fremadrettet konteret på menighedsrådets 

regnskab, og der tilføres tilsvarende budgetmidler. 

 Halvårs regnskab pr. 30. juni 2019 
o Taget til efterretning. 

 

 

 

5 Kontaktperson   
 

 Menighedsrådets formand og kontaktperson indkalder snarest kirkens og menighedsrå-

dets medarbejdere til et fælles møde omkring de forskellige arbejdsopgaver der er for den 

enkelte. 

 Kirkesangeren medvirker fremadrettet ifm. fx begravelser, bisættelser mm. 
 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 
 

 Der er indkøbt et skab til loftsværelse som sættes på en vandret sokkel, og der er igangsat 

et forsøg med ændring af ”vinduesinddækning” for at forhindre at regn presses ind gen-

nem karmen. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 
 

 Helhedsplanen. 

Jævnfør beslutning på MRmødet 11. juni 2019. 

”Menighedsrådet bifalder bilag 5, med det der foreslåede stiforløb, men uden græs, men 

med grus i stedet, på arealerne på den østlige del af den gamle kirkegård. 

Graveren kontakter arkitekten.” 

o Der er endnu ikke kommet et forslag fra arkitekten; den afventer vi; graver Bo 

Bonde er tovholder. 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 

 

  Sogn.dk 

o Graver Bo Bonde har tilrettet ”Sogn.dk” således at den fremadrettet kan være sog-

nets hjemmeside. 

Bo gør det færdig, således at ”Ullerup Sogn” og ”Ullerup Kirke” automatisk linker 

videre til Sogn.dk. 

  

 

 

8 Eventuelt 
 
 Intet. 

 

 

9 Næste møde 
 
 Tirsdag, den 8. oktober 2019, kl. 19:00. 

o Afbud fra Karina Larsen. 

 

 

 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Christian Svane Christiansen 

Bo Bonde 

Lis-Ann Rotem 

 

 


