
     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 12 11 2019 

 Side 

31 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 12. november 2019, kl. 19:00, i konfirmandstuen Præstegården. 
 

Beslutningsprotokol. 
Afbud fra sognepræst Lis-Ann Rotem 

 
 
 

 
 

  

0  Vibeke Fonnesberg orienterer om lysgloben 32 

1 Konstituering 32 

1.1 Valg af formand 32 

1.2 Valg af næstformand 32 

1.3 Fastsættelse af mødedage, dato og tider i 2020 32 

2 Formanden 33 

3 Præsten 33 

4 Kirkeværgen 33 

5 Kasserer 34 

6 Kontaktperson 34 

7 Udvalg 34 

7.1 Præstegårdsudvalget 34 

7.2 Kirkegårdsudvalget 34 

8 Medarbejderrepræsentanten 35 

9 Eventuelt 35 

10 Næste møde 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 12 11 2019 

 Side 

32 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 
 

 

0  Vibeke Fonnesberg orienterer om lysgloben 
 

Vibeke Fonnesberg fortalte om projektet, herunder tankerne bag dette, ideen om at globen skal 

hænge fra loftet og ned i mm, uden kors i det første led. 

Endvidere at der laves en mindre fod så globen kan stå på foden i et vindue når globens plads skal 

anvendes ifm. større arrangementer i kirken, fx juleaften, koncerter og lignende. 

Menighedsrådet bifalder projektet og vil fremsende ansøgning til stiftet, via provstiet, for at få tilla-

delse til at globen primært hænger fra loftet og ned. 

Vi anskaffer nu, og foretager indvielse når vi har fået tilladelse til at hænge den ned fra loftet. 
 
 
 

 

1 Konstituering 

1.1 Valg af formand 

Genvalg til Randi Bastholm. 

 

1.2 Valg af næstformand 

Genvalg til Povl C. Callesen. 

 
 

1.3 Fastsættelse af mødedage, dato og tider i 2020 

 Herunder også  

o MR-VALG 12. maj 2020 Offentlig orienteringsmøde om valg i alle sogne. 

o MR-VALG 15. september 2020 Valgforsamling 

Medbring din 2020 kalender. 

Primært møder den 2. tirsdag i måneden. 

 7. januar 2020 

 18. februar 2020 

 3. marts 2020 

 14. april 2020, også medarbejdermøde. 

 12. maj 2020, ifm. offentlig orienteringsmøde om valg; afholdes i kirken (mini-stille gudstjeneste). 

 2. juni 2020. 

 11. august 2020. 

 15. september 2020 er der Valgforsamling på Ballebro Færgekro. 

 20. oktober 2020. 

 10. november 2020 (sidste møde i det gamle menighedsråd). 
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2 Formanden 
 

 Post mm. 

o Intet. 

 Ny bibeloversættelse. 

o Udkommer i 2020. 

 Orientering om menighedsrådsvalg 2020. 

o Tirsdag, den 12. maj 2020 Offentlig orienteringsmøde om valg i alle sogne. 

o Tirsdag, den 15. september 2020 Valgforsamling. 

o Valg, valghandling, opstilling mm drøftet. 

 Præst på landet – hvad er praksis? 

o Provsten vil gerne have menighedsrådet tanker om hvad præst og menighedsråd 

skal gøre, og stå inde for, når der er et præsteembede på landet med bopælspligt,  

formand og præst har bl.a. skrevet om tv-licens, betaling for diverse tv-kanaler, og 

”nyeste” smartphone.. 

 Provstikontoret flytter til Det Gamle Posthus, Rådhustorvet, Sønderborg. 

o Taget til efterretning. 

 

 

 

 

3 Præsten 
  

  Evaluering af kirkekoncerten søndag, den 27. oktober 2019 med   
o Christoffer Brodersen 

o Gæstesolist Ditte Meisler 

o Peter Brodersens Jazzensemble 

o Violinist Christine Johanning Schmidt, Kollund 

o Kor92 Sundeved 

En succes; taget til efterretning. 

 Fællesspisning efter Halloween 1/11-2019 og Allehelgen 3/11-2019. 

o Der var ca. 70 deltagere efter Halloween og ca. 25 deltagere efter Allehelgen. 

Taget til efterretning. 

Menighedsrådet beslutter at sognet fremover kun skal holde fællesspisning efter Hallo-

ween, ikke efter Allehelgen, men også fortsat ”påskefællesspisning” Skærtorsdag. 

 

 

  

4 Kirkeværgen 

 
 Videoovervågning ved graverkontoret sættes i værk. 

 Muligheder for ”et legerum i kirkerummet” drøftet. 
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5 Kasserer 
 

 Orientering om møde i det fælles regnskabskontor. 

o Taget til efterretning. 

 Endelig budget 2020. 

o Menighedsrådets budgetforslag for 2020 er af Stiftet blevet nedsat med kr. 

200.000, menighedsrådet tager dette til efterretning for 2020 men dog med en 

hvis skepsis idet vi så vil komme ud af 2020 driftsåret med et underskud. 

OG menighedsrådet godkender herefter budget 2020 med koden (Koden kom-

mer efterfølgende fra kasserer Christian Svane Christiansen) 

 

 

 

6 Kontaktperson   
 

 Orientering om afholdt medarbejdermøde, hvor man bl.a. besluttede at der fremadrettet 

skal afholdes 2 årlige medarbejdermøder, det ene forud for budgettet. 

 

 

 

 

7 Udvalg 

7.1 Præstegårdsudvalget 
 

   Almen orientering. 

 

7.2 Kirkegårdsudvalget 
  

 Helhedsplanen. 
o Den reviderede helhedsplan, udarbejdet efter menighedsrådets ønske, er modtaget. 

Menighedsrådet fremsender forslaget til helhedsplanen til godkendelse i Provstiet. 

  

 Konsulentrunde 3. oktober 2019.  

o Notat fra mødet modtaget fra Haderslev Stift 28, oktober 2019 omhandlende 

 Borebiller i kirketårnet. 

 Der er indhentet 2 tilbud på bekæmpelse af borebillerne. 

Menighedsrådet vurderer tilbuddene 
o Myreexpressen 79.812,50 inkl. moms, uden virkningsgaranti. 

o Rentokil 98.125 inkl. moms, inkl. 30 års garanti for virkning. 

Menighedsrådet ansøger 5% midlerne i Provstiet om få Rentokil til at udføre 

arbejdet, dette henset til at Rentokil yder 30 års garanti. 

 Indvendig kalkning / afrensning med svamp! 

 Menighedsrådet kontakter Kalkningskonsulenten fra Nationalmuseet 

for at få forslag til det videre forløb. 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 12 11 2019 

 Side 

35 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 Lysglobe 

 Menighedsrådet bifalder projektet som er udarbejdet af Vibeke Fon-

nesberg og vil fremsende ansøgning til stiftet, via provstiet, for at få 

tilladelse til at globen primært hænger fra loftet og ned. 

 Vi anskaffer nu, og foretager indvielse når vi har fået tilladelse til at 

hænge den ned fra loftet. 

 

  

 

 

8 Medarbejderrepræsentanten 
 
 Den ene kirkeklokke har sprunget et ”ding” over; dette er nu repareret. 

 Der er installeret 2 nye radiatorer på graverkontoret – toilettet. 

 Der indhentes tilbud på topkapning af kirkens allé ind til Nøddebo. 

 

 

 

9 Eventuelt 

 
  Intet. 

 

 

 

10 Næste møde 

 
 Tirsdag, den 7. januar 2020, kl. 19:00. 

 

 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Christian Svane Christiansen 

Bo Bonde 

 


