
     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 07 09 2021 

 Side 

21 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 

 
Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 7. september 2021, kl. 19:00.  
Mødet afholdes i Præstegården, Konfirmandstuen 

 
 

 

Beslutningsprotokol. 
 

 

 
 

1 Formanden 22 

2 Præsten 22 

3 Kirkeværgen 23 

4 Kasserer 23 

5 Kontaktperson 23 

6 Udvalg 23 

6.1 Præstegårdsudvalget 23 

6.2 Kirkegårdsudvalget 24 

7 Medarbejderrepræsentanten 24 

8 Eventuelt 24 

9 Næste møde 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 07 09 2021 

 Side 

22 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

1 Formanden 

 
 Siden sidst. 

 Almen post. 

o Ullerup Sogn har leveret materiale til folder ifm. stiftets 100 års jubilæum. 

 Arven. 

o Afsluttende bomøde er afholdt; MR har søgt om fritagelse for boafgift. 

 5% midler til løvsuger på kirkegården. 

o Behandles på provstiudvalgets møde den 14. september 2021.  

 Arrangement med gamle og nye menighedsråd mm 

Udsat fra foråret pga. Covid-19 restriktionerne. 

o Afholdes tirsdag, den 1. februar 2022 om aftenen. 

Formand Gitte Meisner inviterer medarbejdere og nuværende og sidste periodes me-

nighedsrådsmedlemmer, alle med ægtefæller. 

 Provstiudvalgsmøde 1. september 2021.  

o Nyt provstiudvalg består af 7 medlemmer, bl.a. hvor egen Gitte Meisner; samt prov-

sten og en præsterepræsentant. 

 Konsulentrunde efterår 2021,  

enten onsdag den 6. oktober og eller torsdag den 7. oktober 2021. 
o Vi vil gerne have besøg primært torsdag, den 7. oktober 2021, og ønsker at drøfte 

renovering og udvidelse af personalefaciliteterne/værksted ved kirken og dele af hel-

hedsplanen for kirkegården. 

 Den gamle Ullerup Kro er en skændsel for kirken. 

o Menighedsrådet vil holde øje med udviklingen, og drøfter sagen på næste menigheds-

rådsmøde. 
 

 

 

2 Præsten 
 

 Konfirmander 2021-2022 
o Arrangementer; Fængslet i Horsens og Industrimuseet Kobbermølle. 

o 23 konfirmander er tilmeldt til konfirmationsforberedelsen i 2021-2022. 

 Adventskoncerter 2021 á kr. 8.000 pr. koncert 

o Chris Falkenberg 

o Synger julen ind med gratis gløgg og æbleskiver  

o Sjubiduo 

o Kor 92 Sundeved 

 Forslag til ændring af tidspunkt for gudstjenester til start kl. 11:00. 
o Ændres ikke for nuværende. 

 Ansøgning om bevilling af kursusudgift kr. 1.500. 

o Kursus i specialgudstjenester; bevilget kr. 1.500. 

 Præsten søger diverse fonde mm om tilskud til julehjælpen i december 2021.  

 De frivillige medhjælpere er nu i gang igen efter Covid-19 perioden. 
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3 Kirkeværgen 

 
 Intet. 

 

 

 

4 Kasserer 
 
  Intet. 

 

 

 

5 Kontaktperson   
 

 Organistsituationen. 

o Situationen er drøftet med konsulent fra stiftet om hvilke muligheder der er; 

 vikarer, årsvikar, fast ansat. 

Præsten booker organister frem til sommer 2022. 

Menighedsrådet drøftet situationen igen i foråret 2022,  

 Afholdt MUSsamtaler med graverpersonalet den 23. juni 2021 og kirkesanger den 27. 

juni 2021.  

o Taget til efterretning. 

 Kirkens toilet; herunder desinfektionsdispenser til toilet og kirkerum 

o Desinfektionsdispenser anskaffes. 

 Der anskaffes en integreret vaskemaskine og tørretumbler som installeres ifm. graver-

kontoret. 

 Graverpersonalets restferie skal afvikles efter reglerne. 

 Lønforhandlingerne foregår i perioden 15. september til 15. november 2021. 

 Kirkesanger vikarer løn; udskydes til senere. 

 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

  Intet. 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Kirkegårdsvedtægt behandles på kommende MRmøder 

jfr. bilag som graver Bo Bonde har sendt pr. mail den 5/5-2021, kl. 10:20. 

På MR mødet den 8. juni 2021 blev det besluttet at udsætte punktet til MR mødet 7. septem-

ber 2021. 

o Kirkegårdsudvalget fremkommer sammen med graverpersonalet med et oplæg til 

ændring af kirkegårdsvedtægterne. 

 Borebiller i kirketårnet. 

o Mortalin oplyser at borebillernes livscyklus gør at der et par år efter behandling 

stadig vil kunne findes spor efter borebillerne, 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
   Intet 

 

 

 

 

8 Eventuelt 

    Intet    

 

 

9 Næste møde 
 Næste ordinære møde er tirsdag, den 5. oktober 2021. 

 

 

 

Signeret 
Christian Svane Christiansen 

Gitte Meisner 
Henrik Ohlsen 
Jette Madsen 
Karen Ravn 

Povl C. Callesen 
sognepræst Lis-Ann Rotem 

 


