
     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 05 10 2021 

 Side 

25 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

 

 
Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 5. oktober 2021, kl. 19:00.  
Mødet afholdes i Præstegården, Konfirmandstuen 

 
 

 

Beslutningsprotokol. 
Afbud fra Præsten Lis-Ann Rotem 

 

 
 

1 Formanden 26 

2 Præsten 26 

3 Kirkeværgen 27 

4 Kasserer 27 

5 Kontaktperson 27 

6 Udvalg 27 

6.1 Præstegårdsudvalget 27 

6.2 Kirkegårdsudvalget 28 

7 Medarbejderrepræsentanten 28 

8 Eventuelt 28 

9 Næste møde 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ULLERUP SOGN 

 Menighedsrådet 
  

Tirsdag 05 10 2021 

 Side 

26 
 

 Ullerup Menighedsråd 

 

1 Formanden 

 
 Siden sidst. 

o Vi afventer nyt om arven. 

o 5% midler til løvsuger bevilget. 

o Kursus i DAB den 27. oktober 2021; Karen Ravn og Gitte Meisner deltager. 

 Vores eget ”Provstesyn” april-maj 2022 

o Hvornår? Før vi begynder på budget. 

 Dato for kirkegårdssyn 2022 aftales på MRmøde i januar 2022.  

o Tagrender på Præstegårdens stuehus trænger til udskiftning. 

 Præstegårdsudvalgets formand undersøger priser. 

 Konsulentrunde efterår 2021, da kom vi ikke med 
o Er der noget vi skal være OBS på i 2022? 
o Hvad gør vi? 

 Vi (formand Gitte) holder øje med hvornår tilbud om ny konsulentrunde, om 

helhedsplan og lignende, kommer i foråret 2022 og tilmelder os med det 

samme. 

 Vi vil også gerne i foråret 2022 have et møde med en repræsentant for Prov-

stiet hvor vi drøfter nye personalefaciliteter på kirkegården. 

 Forslag til ændring af tidspunkt for gudstjenester til start kl. 11:00. 
o Genbehandles. 

 Sagens kerne er at de normale gudstjenestetider fastsættes således at præsten 

også, i en del situationer, kan tage vikartjenester ved andre kirker i området; 

og så alligevel nå tilbage til gudstjeneste i egen kirke;  

 Typisk vikartjeneste kl. 09:30 og derefter igen tilbage til egen kirke til 

gudstjeneste kl. 11:00; man kan så nå selve de logistiske udfordrin-

ger, kørsel mm, mellem de 2 tjenester. 

 Menighedsrådet beslutter, nu alle andre kirker gør det – dvs. lidt under pro-

test - at Ullerup Sogns faste gudstjenester fastsættes til kl. 11:00; gældende 

fra august 2022. 

Herefter er der luft til at vores præst kan udføre vikartjeneste andetsteds kl. 

09:30. 

 

 

2 Præsten 
 

 Ingen punkter da Præsten ikke deltog i mødet. 
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3 Kirkeværgen 

 
 Digerne rundt om Præstegårdshaven skal ”holdes” – dvs. der skal brakpudses og stynes så 

vi holder den ”nye vilde” vegetation nede, efter at der for et par år siden var en større 

fældning og styning. 

Kirkeværgen bestiller en entreprenør til dette, i samarbejde med lodsejer uden for præste-

gårdshaven. 

 Når dette er foretager så tager Præstegårdsudvalget, kirkeværgen og graveren en tur rundt 

i præstegårdshaven, i dagslys, for at se om der er træer, fx stormfældede træer, som skal 

fjernes.  

 

 

4 Kasserer 
 

 Revisionsprotokollat årsregnskab for 2020. 

o Revisionsprotokollatet gennemgået, og godkendt af menighedsrådet. 

o Ansvarsprotokollen gennemgået, og ligeledes godkendt af menighedsrådet. 

 Det af Provstiet godkendte årsbudget for Ullerup Sogn for 2022 blev gennemgået og nu 

igen godkendt af Ullerup Sogns Menighedsråd med koden ”Tirsdag d. 05-10-2021 kl. 

20:42”. 

 

 

 

5 Kontaktperson   

 
 Medarbejderrepræsentanten i menighedsrådet 

o Roller og rettigheder ifm. medarbejderrepræsentantens deltagelse. 

 Taget til efterretning. 

 ”Kirke Sammen” – materiale fra Haderslev Stift. 

o Menighedsrådet mener at der for tiden ikke er behov og ønsker om tiltag i den for-

bindelse. 

 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 

  Daglejer meddeler  

o at sålbænk er opsat. 

o at tagrender på præstegården er hullede og trænger til udskiftning 
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6.2 Kirkegårdsudvalget 

 Der indkaldes til møde i Kirkegårdsudvalget med henblik på af gennemgå, og foreslå eventu-

elle ændringer, af kirkegårdsvedtægten. 

 

 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 
 Graverpersonalet arbejder med forslag om staudebede på såvel anvendte som tomme gravste-

der. 

 Graverpersonalet foreslår at de ukendtes urnegravsteder fremadrettet ikke er ”under hækken” 

men i stedet placeres tæt på korset på urnekirkegården: 

Menighedsrådet bifalder forslaget; det skal indarbejdes i kirkegårdsvedtægten. 

 Graverpersonalet foreslår at man fjerne jordvolden bagved urnekirkegården ud mod mar-

kerne. 

Kirkegårdsudvalget undersøger mulighederne. 

 

 

 

8 Eventuelt 
    Intet. 

 

9 Næste møde 

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

 Første møde i 2022 er tirsdag, den 11. januar 2022, kl. 19:00, hvor vi fastlægger mødeka-

lender for hele 2022. 

 

 

Signeret 
Christian Svane Christiansen 
Gitte Meisner 
Henrik Ohlsen 

Jette Madsen 
Karen Ravn 
Povl C. Callesen 

Graver, medarbejderrepræsentant, Bo Bonde 

 


