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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.
Tirsdag, den 9. februar 2021, kl. 19:00.

Mødet holdes som Virtuelt møde via Microsoft Teams.
Formand Gitte Meisner udsendte vejledning og invitation til mødet via mail til hver enkelt.
Microsoft Teams kræver at du har en computer, bærbar, tablet, iPad eller smartphone
med mikrofon, højttaler og kamera.
Til orientering; da menighedsrådets møder er offentlige (undtagen eventuelle lukkede
punkter) så skal dette virtuelle møde enten live streames eller optages og lægges ud
til offentligheden efter mødet.
Vi valgte at optage mødet og derefter lægge det på kirkens hjemmeside

Beslutningsprotokol.
Alle medlemmer, samt præst og medarbejderrepræsentant tilstede Virtuelt via Microsoft Teams
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Formanden.








Nyheder.
Nyhederne til menighedsrådet de seneste par måneder har, ligesom alle andre steder, været
overskygget af Coronasituationen.
Lis-Ann, Bo, Povl og jeg måtte omstille os mange gange i ugen op til d. 24/12-20, da regeringen igen begyndte en stor nedlukning af vores samfund. Vi havde alle 4 en fornemmelse
af, at det også ville komme til en større nedlukning af kirken, end den vi allerede havde. Vi
besluttede derfor hurtigt, at der skulle laves en gudstjeneste som blev optaget på video, og
som kunne lægges på kirkens facebookside.
Optagelsen blev lavet d. 21/12-20, og set i lyset af alt det der skete de efterfølgende dage, er
jeg meget glad for at den beslutning blev taget så tidligt. Der blev dagligt lagt nye planer,
for hvordan julegudstjenesten kunne afholdes forsvarligt. I har sikkert set de løbende ændringer på Facebook, i dagene op til jul.
Den 23/12-20 kl. 21:45 kom meddelelsen om at alle gudstjenester indtil d. 3/1-21 skulle aflyses.
Julegudstjenesten i 2020 blev derfor den optagede udgave, som blev lagt ud på kirkens facebookside d. 24/12. Et rigtig fint alternativ, i en situation vi aldrig før har stået i.
Efterfølgende blev der lavet en optagelse af nytårsgudstjenesten og Hellig tre konger, som
også blev lagt ud på Facebook.
I forbindelse med optagelserne, blev der indkøbt en ny telefon til graveren. Den han havde
var af ældre dato, og kunne ikke det der skulle til, i forhold til optagelserne af gudstjenesterne. Bo er i forvejen flittig til at lægge små videoer på Facebook, bl.a. i forbindelse med
kommende gudstjenester og arrangementer i kirken, de kan nu også blive af bedre kvalitet.
Formand Gitte videresender vigtige oplysninger fra DAPen; men alle medlemmer opfordres
til løbende at se om der er ting på DAPen af interesse.
Taget til efterretning.
Arvesag.
Skifteretten har meddelt os, at Ullerup Kirke sammen med Dyrenes Beskyttelse og Sønderborg og Omegns Kattelaug er arvinger efter et dødsbo.
Sagen er overgivet til Hans Henrik Wurlitzer hos KJEMS Advokatfirma, til bobestyrerbehandling.
På dødsdagen var der et indestående på en konto i Sydbank, samt en ejendom.
Taget til efterretning.
Tildeling af roller.
Jeg har tildelt jer de roller, i de forskellige programmer og dataarkiver, I har brug for, i
forhold til jeres hverv i menighedsrådet.
Taget til efterretning.
Høring om miljøscreening af lokalplan i Blans (STPR F2: 1272306).
Menighedsrådet har ingen bemærkninger.
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Præsten.










Nu er gudstjenesterne forkortet og må kun vare 30 minutter.
Der må ikke være sang. Folk kommer overraskende nok gerne i kirken. Vi beholder mundbind på under hele forløbet. Kirken stiller mundbind til rådighed.
Taget til efterretning.
Konfirmationerne bliver foreløbigt afholdt på datoerne den 25. april og den 2. maj.
Skulle vi mod alt forventning lukke mere ned end nu, rykkes konfirmationerne. De bliver ikke
rykket til efter sommerferien. Det var simpelthen for hårdt. Holdene er små i år og består
derfor af tre hold med hhv. 7 og 8 på holdene. Forældrene er orienteret, men har endnu
ikke får erstatningsdatoerne. Vi holder vejret og har is i maven – og håber på, at der lukkes
mere op for samfundet til påske end nu. Det betyder, at vi kan være flere i kirken til konfirmationerne.
Taget til efterretning.
Konfirmandweekenden er aflyst.
Konfirmanderne fik en goodiebag, med en hæfte, som Bo trykte og jeg sammensatte med opgaver i. Samt Manga Messias, en tegneserie, de skal læse med tilhørende opgaver. Dertil en
masse lækkert bom.
Taget til efterretning.
Fastelavn er jo ligeledes aflyst.
Ungelederne dekorerer og pakker nogle fastelavnsris poser, og deler dem ud, fastelavnssøndag alt i henhold til covid19 reglerne og forsamlingsforbuddet. Det foregår udenfor på kirkegården. Skulle du have lyst til at dele ud også, kan du melde dig udklædt under fanen
kl.11.00 den 14 februar 2021.
Taget til efterretning.
Med hensyn nytår 2021 vil jeg et forslag
om vi kan prøve i år kan afholde en kort nytårsandagt den 31. december kl.13.00 med efterfølgende champagne og kransekage i stedet for den 1. januar, der er aftagende i popularitet.
Den 1. januar er en kirkedag, men vi kan sagtens søge dispensation. Mange kirker praktiserer at holde den 31. december med stor succes. Vi kan jo opfordrer til, at folk skal komme i
festtøj og nytårshat. Det ville lette mine nytårsaftner og jeg vil som alle andre også kunne
fejre nytår.
Menighedsrådet godkender forslaget som et forsøg den 31. december 2021
Præsten søger om dispensation for ikke at holde gudstjeneste den 1. januar 2022.
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Kirkeværgen
 Intet.
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Kasserer
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Regnskabsinstruks/-regulativ.
Godkendt af menighedsrådet.
Menighedsrådets medlemmer underskriver fysisk næste gang vi må mødes fysisk.
Formand Gitte Meisner orienterer Det Fælles Regnskabskontor.
Ligningsbrev fra provstiet vedr. ligning 2021.
Kasserer Christian Svane Christiansen orienterede om at budgetforslag 2021 er grundlaget
for ligningsbrevet fra Provstiet.
Taget til efterretning.

Kontaktperson








Beføjelser som kontaktperson – vedtægter og andre rettesnore.
MR formand Gitte Meisner finder vedtægter for kontaktperson i formandsarkivet og afleverer til Karen Ravn.
Hvad forventer vi i forhold til vores ansatte, hvad er kravene – forberedelse til et personalemøde.
Graverpersonalet har et ”årshjul” ifm. arbejdsopgaver.
Ferier og afspadseringer aftales indbyrdes mellem graverpersonalet (der er altid én der
har ”vagten”.
Medarbejder faciliteter i forhold til APV-krav.
Dette drøfter vi på et kommende menighedsrådsmøde.
OK 21.
Graverpersonalet hører under statens område; og denne overenskomst er på plads.
Opgaven omkring at sørge for at der er en organist til vores gudstjenester m.v.
Formand, kontaktperson og sognepræst vil snakke med menighedsrådet for Sottrup-Nybøl sogne for mulighederne for fælles organist eller lignende løsning.

Ullerup Menighedsråd

ULLERUP SOGN
Menighedsrådet
Tirsdag 09 02 2021
6

Udvalg

6.1

Præstegårdsudvalget
 Hul i taget på præstegården – fransk spir (inddækning).
Taget til efterretning.
 Hul i vandledning ved gasfyret.
Taget til efterretning.

Side
9

6.2

Kirkegårdsudvalget
 Helhedsplanen for kirkegården / omlægning på kirkegården.
Materiale modtaget fra landskabsarkitekten.
Som bilag medsendes mail af 28. december 2020 fra landskabsarkitekten videresendt af graverkontoret 18. januar 2021.
Kirkegårdsudvalget bestående af Christian Svane Christiansen, Jette Madsen og Henrik
Ohlsen, samt graverpersonalet Bo Bonde og Tove Kruse, afholder møde om helhedsplanen og underretter / fremsender til menighedsrådet.
 Gravsted på kirkegården for pastor Warncke, præst død i embedet.
Fredning og vedligeholdelse.
Overtages af menighedsrådet / Ullerup Kirke.
 Entreprenører – kistebegravelser.
Taget til efterretning; vi anvender fortsat den nuværende.

7

Medarbejderrepræsentanten
 Orientering om graverpersonalets kommende ferie i uge 7, hvor Bo Bonde har ”vagten”
fx ifm. vintertjeneste.

8

Eventuelt

Intet.

9

Næste møde
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 2. marts 2021. kl. 19:00

Signeret
Christian Svane Christiansen
Gitte Meisner
Henrik Ohlsen
Jette Madsen
Karen Ravn
Povl C. Callesen
sognepræst Lis-Ann Rotem
medarbejderrepræsentant Bo Bonde
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