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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 28. april 2020, kl. 19:00 i konfirmandstuen Præstegården. 

Pga. Coruna-situationen er mødet ikke offentligt. 
 

Beslutningsprotokol. 
 

Afbud fra præsten Lis-Ann Rotem 
 

 
 

1 Formanden. 9 

2 Præsten. 9 

3 Kirkeværgen 9 

4 Kasserer 9 

5 Kontaktperson 9 

6 Udvalg 10 

6.1 Præstegårdsudvalget 10 

6.2 Kirkegårdsudvalget 10 

7 Medarbejderrepræsentanten 11 

8 Eventuelt 11 

9 Næste møde 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 28 04 2020 

 Side 

9 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

1 Formanden. 

 
 Post mm. 

o Intet. 

 Konfirmation 2020; pt fastsat til 13. og 14. juni 2020 pga. Corona-situationen. 
o Taget til efterretning. 

 Valg til menighedsråd 2020 
o Valgbestyrelse er Randi Bastholm, Povl C. Callesen og præsten Lis-Ann Rotem. 

 Taget til efterretning. 

o Annonceringsfrist 19. maj 2020. AU posten, Blansingeren og hjemmesiden. 

 Provstiet laver en fællesannonce til dagblade mm. 

 Formanden laver annoncetekst til AU posten, Blansingeren og hjemmesiden. 

o Orienterende møde tirsdag, den 9. juni 2020. 

 Holdes i Ullerup Kirke, startende med en andagt kl. 19:00, derefter møde i kirken. 

o Hvem fra det nuværende menighedsråd vil gerne fortsætte og hvem stopper? 

 Snakket om, og aftalt; taget til efterretning. 

 Præstegårdsfestivalen 2020 er aflyst pga. Corona-situationen. 

o Taget til efterretning. 

o Det undersøges hvordan arrangementerne med 4 kunstnere, som var engageret, kan af-

klares fx ”varen leveres en anden gang”. 

 

 

2 Præsten. 
 

 Præsten sygemeldt. 

o Efter aftale med Provsten genoptager Lis-Ann Rotem tjenesten delvis fra starten af 

maj 2020.   
 

 

3 Kirkeværgen 
 

  Intet. 
 

 

4 Kasserer 

 
  Kvartalsrapport pr. 31. marts 2020.  

o Taget til efterretning. 

 

 

5 Kontaktperson   
 

  Mus samtaler afholdes med graverpersonalet i maj 2020. 
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6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

 Præstegårdens Stuehus 

o Taget – status på skotrender og inddækning omkring skorsten 

 Overslagspris kr. 17.000 inkl. moms. 

 Taget til efterretning 

o Taget – status omkring rådangrebet bjælke 

 Overslagspris kr. 4.812,50 inkl. moms. 

 Taget til efterretning 

o Manglende stikkontakt(er) i de offentlige lokaler 

 Til køleskabet i baggangen, elektriker bestilles. 

 Præstegårdshaven 

o Platanen, taber grene ned på taget af stuehuset - fældes eller stynes!? 

Der er modtaget overslag 

 Fældes, ca. kr. 25.000 inkl. moms. 

 Stynes, ca. kr. 68.000 inkl. moms. 

Hvis stynes så skal der hvert 4. år foretages opfølgning. 

 

 Menighedsrådet indstiller til Provstiet følgende ifm. Præstegårdstaget og Platanen 

o 2 medlemmer anbefaler at Platanen fældes 

o 4 medlemmer anbefaler at Platanen bevares og stynes med en symmetrisk krone – med 

efterfølgende opfølgning hvert 4. år. 

I den forbindelse indhenter MRformanden et yderligere tilbud på styning af Platanen. 

 

o Når der er modtaget yderligere tilbud ansøges Provstiet om at udgiften til enten fæld-

ning eller styning afholdes af 5% midlerne, og at Provstiet træffer endelig beslutning 

om hvad der skal ske med Platanen. 

Menighedsrådet godkender samtidig at menighedsrådet selv afholder udgifterne, over 

driften, til reparation af taget, jævnfør ovenstående punkt under 6.1 øverst. 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Helhedsplanen for kirkegården er indsendt til Provstiet til godkendelse. 

Menighedsrådet afventer afgørelse fra Provstiet som har sendt til Kirkegårdskonsulenten til 

udtalelse. 

o Taget til efterretning. 

 Indbrud på graver-værkstedet 2019. 

Behandlet af Politiet som en tilståelsessag. 

o Taget til efterretning – erstatningskravet er afleveret til politiet.  
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7 Medarbejderrepræsentanten 
 Graverne er begyndt at kompostere organisk affald fra kirkegården som kan anvendes frem-

adrettet ifm. med kommende helhedsplan for kirkegården. 

I den anledning ønsker graverne at der bygges yderligere en ”bås” i forlængelse af de eksi-

sterende, til opbevaring af komposten. 

 Der er foretaget diverse kalkreparationer udvendig på kirken. 

 Teleslynge anlægget var gået i stykker, brud i gulvet; det er nu repareret.  

 

 

8 Eventuelt 
     Intet 

 

9 Næste møde 

 Tirsdag, den 2. juni 2020, kl. 19:00, med bl.a. Budget 2021 – derfor mødepligt. 

 Tirsdag, den 9. juni 2020 kl. 19:00, ifm. orienterende møde om menighedsrådsvalget. 

 

 

Signeret 

Randi Bastholm Povl C. Callesen 

Lilli Lorensen Herskind Karina Larsen 

Henrik Ohlsen Christian Svane Christiansen 

Bo Bonde 

 


