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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.
Tirsdag, den 20. oktober 2020, kl. 19:00 i konfirmandstuen Præstegården.
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Post mm.
o Møde afholdt i det fælles regnskabskontor.
Der må ikke gives gavekort ifm. julehjælp og lignende.
Der vil blive afholdt møde for alle formænd og kasserere når de enkelte Menighedsråd er sammensat.
Der må kun gives gaver til ansatte, ikke til fx MRmedlemmer.
Nye hynder på bænkeraderne i kirken.
Bilag via mail.
o Menighedsrådet har modtaget 2 tilbud:
Menighedsrådet beslutter at tage imod det bedste og billigste tilbud.
Arbejdet skal udføres i 2020 og hynderne skal leveres i 2020.
Tilbuddet fra fa. Anders Grønning på helt nye hynder og 8 skråpuder; med ”Stof
Jazz”, inkl. ny skriddug, nyt skum og filt til en pris på i alt kr. 75.948 + moms, i alt
kr. 94.935 inkl. moms.
Endvidere bestilles ny hynde til den gamle bænk i Blansingerkapellet.
Valg til menighedsråd 2020
o Orientering om de afholdte valg.
 Taget til efterretning.

Præsten.







Juleaften; hvad gør vi set i forhold til Covid-19 situationen.
o Der afholdes en gudstjeneste lillejuleaften, den 23. december 2020, (primært for
børnefamilier), kl. 16:00.
o Der afholdes 4 gudstjenester, af kortere varighed end normalt, juleaften den 24. december 2020.
Tidspunkterne bliver kl.10:00, kl. 11:30, kl. 13:00 og kl. 14:30.
o Alle 5 gudstjenester arrangeres med tilmeldinger via ”Billetto”; Bo Bonde forestår
det praktiske ifm. Billetto.
o Der er ingen organist til rådighed juleaften hvorfor der arrangeres klaverledsagelse.
o Præsten og graverpersonalet finder en løsning hvad angår salmehæfte eller lignende.
o Juledag, den 25. december 2020, er der almindelig gudstjeneste kl. 10:30, uden tilmelding.
Julehjælpen.
o Kører sin stille gang.
Konfirmandundervisning.
o 22 konfirmander deltager i konfirmandundervisningen.
Nye tiltag i kirken, morgenbøn og mandagstræf.
o Der er en fin deltagelse i morgenbøn.
Mandagstræf er med divergerende deltagelse..
Gardiner i præstens kontor Præstegården.
o Menighedsrådet bevilger gardiner til ca. kr. 600.
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Kirkeværgen
 Intet.
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Kasserer
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Vedhæftet revisionsprotokollat for regnskab 2019 for Ullerup kirke.
Bilag via mail.
o Revisionsprotokollatet godkendt af menighedsrådet.
Menighedsrådets medlemmer underskriver protokollen på mødet.
Endelig budget 2021.
Bilag via mail.
o Ullerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16536814, Budget 2021, Godkendt.
Endelig budget afleveret d. 08-10-2020 13:10
Kvartalsrapport pr. 30. september 2020.
o Taget til efterretning.

5

Kontaktperson
o Den afgående kontaktperson havde udarbejdet et flot arkiv over kontaktpersonens
opgaver, årshjul, arkiv, MUS, APV, mm.

6

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
o Platanen stynet.

6.2

Kirkegårdsudvalget
o Udviklingsplanen for kirkegården er godkendt.
 Der er i den forbindelse afholdt et meget positivt møde med landskabsarkitekten for projektet og Kirkegårdsudvalget forventer at modtage materiale ifm.
projektet inden jul 2020.
o Det nye menighedsråd skal have indarbejdet i kirkegårdsvedtægten at grus mm, til
dækning af gravsteder, skal anskaffes via graverpersonalet, dette for at forsøge at få en
vis ensartethed på kirkegården.
Dette sammen med andre tilretninger af kirkegårdsvedtægten.
Provstiet skal efterfølgende godkende kirkegårdsvedtægten.
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7

Medarbejderrepræsentanten
 Udskiftning af pærer i kirkens lysekroner til LED pærer.
o Der anskaffes 50 LEDpærer så alle pærer i lysekronerne bliver LEDpærer.
 LED flagermuslygter til kirkegården.
o Der anskaffes 30 LEDflagermuselygter til kirkegården.

8

Eventuelt
 Randi Bastholm takkede for 12 gode år i menighedsrådet, herunder 11 år som formand.
 Tirsdag, den 26. januar 2021, kl. 18:30, er der et arrangement for det afgående og nye menighedsråd, præst og graverpersonale, med ægtefælle.

9

Næste møde
 Dette var det afgående menighedsråds sidste møde.
 Der afholdes konstituerende møde i det nye menighedsråd tirsdag, den 10. november 2020,
kl. 19:00, i Præstegården.
Den førstevalgte udsender dagsorden via mail.

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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