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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 2. juni 2020, kl. 19:00 i konfirmandstuen Præstegården.
BUDGETMØDE = Mødepligt = Alle medlemmer tilstede.

Åben Beslutningsprotokol.
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Formanden.





2

Post mm.
Genautorisering af menighedsrådsbrugere.
Den årlige genudpegning (genautorisering) af de personer, som har adgang og rettigheder
til it-systemer, herunder FLØS, dataarkiv m.fl., hvor der kan behandles personoplysninger.
o Det godkendes at tidligere godkendelse af Randi Bastholm, Bo Bonde, Odin Møller
og Signe Voss forlænges.
Valg til menighedsråd 2020
Valgbestyrelse er Randi Bastholm, Povl C. Callesen og præsten Lis-Ann Rotem.
o Orienterende møde tirsdag, den 9. juni 2020, kl. 19:00 i Ullerup Kirke, startende med en
andagt, derefter møde i kirken.
 Povl C. Callesen er dirigent på mødet
 Randi Bastholm orienterer om menighedsrådets hverdag.
 Christian Svane Christiansen orienterer om kirkens økonomi.

Præsten.
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Orientering om åbning af kirken ifm. Corona situationen.
o Orientering om altergang under Corona tiden.
Koncerter i kirken i stedet for Præstegårdsfestivalen.
o Der er truffet aftale med 3 af de 4 sangere der skulle have deltaget i Præstegårdsfestivalen, så disse 3 sangere synger i 3 af de første 4 adventssøndage.
Den 4. sanger tilbydes at kunne synge 4. søndag i advent.
Morgenbøn i kirken.
o Præsten træffes, fra et nærmere angivet tidspunkt, i kirken mandage fra kl. 07 til 15.
Lysgloben, indvielse søndag den 7. juni 2020 ifm. gudstjenesten.
o Taget til efterretning.
Konfirmationer 2020 i Ullerup Kirke; afvikling.
o 2 konfirmander vil konfirmeres lørdag, den 13. juni 2020.
o Der er udsendes orienteringsskrivelse om konfirmationerne i august 2020, herunder
ønske om at Præsten mødes med konfirmanderne 3 gange før konfirmationerne og
andre praktiske oplysninger – der udsendes skrivelse til alle konfirmandforældrene.
o Til menighedsrådsmødet i august 2020 forventer vi at der er kommet yderligere udmeldinger fra sundhedsmyndighederne om hvordan konfirmationerne i august 2020
kan foregå.
Konfirmationsforberedelse 2020-2021.
o Tirsdage kl. 12:45 for 7. klasse elever fra Eckersberg Friskole og Nydamskolen.
o Præsten fra Vester Sottrup har tilbudt at undervise minikonfirmander, også fra Ullerup sogn, dette tilbud tager vi med glæde imod.

Kirkeværgen


Intet.
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Kasserer
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Budget 2021.
o Menighedsrådet godkender budgettet med følgende kode ”02-06-2020 20:22”.
Dokumentation som ”bestyrelsesmedlemmer” overfor pengeinstitut.
Menighedsrådsmedlemmer bedes medbringe pas/kørekort og sygesikringsbevis.
o Dokumentation indhentet.

Kontaktperson




Musikalsk legestue.
o Menighedsrådet ønsker at legestuen fortsætter og det undersøges om vi kan finde en
vikar i året 2020-2021.
Mus-samtaler er afviklet med graver og gravermedhjælper.
Organist aftale for sommer perioden er på plads.

6

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
 Præstegårdshaven
o Platanen, taber grene ned på taget af stuehuset - fældes eller stynes!?
Menighedsrådet besluttede 28. april 2020 følgende indstilling til Provstiet følgende
ifm. Præstegårdstaget og Platanen
 2 medlemmer anbefaler at Platanen fældes, kr. 20.000 inkl. moms.
 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.
Når der er modtaget yderligere tilbud ansøges Provstiet om at udgiften til enten
fældning eller styning afholdes af 5% midlerne, og at Provstiet træffer endelig
beslutning om hvad der skal ske med Platanen.
o Behandling af sagen efter yderligere modtaget tilbud på styning, som viser
 Samlet overslag på selve styning, kr. 31.500 inkl. moms.
 Bortskaffelse af grenaffald ifm. styning, kr. 7.500 inkl. moms.
 Opfølgning af styning ca. hver 4. år, kr. 12.500 inkl. moms.
o Menighedsrådet fastholder indstillingen fra 28. april 2020 som var
 2 medlemmer anbefaler at Platanen fældes
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6.2

4 medlemmer anbefaler at Platanen bevares og stynes med en symmetrisk
krone – med efterfølgende opfølgning hvert 4. år.
Menighedsrådet indstiller til Provstiet at udgiften til enten fældning eller styning afholdes af 5% midlerne, og at Provstiet træffer endelig beslutning om
hvad der skal ske med Platanen.
 Fældning af platanen, kr. 20.000
 Samlet overslag på selve styning, kr. 31.500 inkl. moms.
 Bortskaffelse af grenaffald ifm. styning, kr. 7.500 inkl. moms.
 Opfølgning af styning ca. hver 4. år, kr. 12.500 inkl. moms.

Kirkegårdsudvalget
 Indbrud på graver-værkstedet 2019.
Opfølgning – hæleri sag!
o Taget til efterretning.
 Brændeskur Kalvetoft – nedrevet ifm. med omlægning af kirkens tag.
o Beslutning under ”Lukket Punkt”.


Helhedsplanen for kirkegården.
Provstiet har fremsendt godkendelse af helhedsplanen.
o Taget til efterretning – graverpersonalet ”forholder” sig til godkendelsen og vil i løbet af efteråret 2020 fremkomme med en plan for udførelsen, startende med kirkediget mod nord.
Graver kontakter landskabsarkitekt for igangsættelse af projektet.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Det undersøges om muligheden for rense betrækket på bænkene i kirken.

8

Eventuelt

Intet.

9
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Næste møde
 Tirsdag, den 9. juni 2020 kl. 19:00, i Ullerup Kirke ifm. orienterende møde om menighedsrådsvalget.
 Næste almene menighedsrådsmøde er tirsdag, den 11. august 2020, kl. 19:00.

Signeret
Randi Bastholm
Lilli Lorensen Herskind
Henrik Ohlsen
Bo Bonde

Povl C. Callesen
Karina Larsen
Christian Svane Christiansen
Lis-Ann Rotem
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