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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 3. maj 2022, kl. 17:00 – startende med fællesmøde mellem personale og menighedsråd for bl.a. at drøfte budgetforslag 2023 mm.
Derefter let arbejdsfrokost for alle og mødet fortsætter med det egentlige menighedsrådsmøde.
Mødet afholdes på Præstegården, Konfirmandlokalet

Beslutningsprotokol til offentligheden.
Afbud fra
 Præsten Lis-Ann Rotem
 Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Henrik Olsen
 Medarbejderrepræsentant, graver, Bo Bonde
Mødt som personale som deltager under fællesmødet
 Tove Kruse
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Ifm. fællesmødet orienterede Christian Svane Christiansen om kirkens økonomi og den kommende
budgetlægning.
Herunder graverpersonalets rådighed over budgettet og de midler som er til kirkens og kirkegårdens
formål.
Vi aftaler at der i budget 2023 (eller evt. af 5% midlerne) afsættes





kr. 50.000 som skal anvendes til for projektering ifm. udvidelse af graver- og personalefaciliteter.
Kr. 75.000 som skal anvendes til anskaffelser af planter mm til helhedsplanen for kirkegården.
Midler til kitning af vinduer i kirken i den udstrækning det er nødvendig.
Midler til anskaffelse af nyt kombineret højttaler-, mikrofon- og projektoranlæg.
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Formanden
Siden sidst / post.
o Formandsmøde i Provstiet er afholdt.
Provstiet sigter efter mere åbenhed i /mellem Provstiet og de enkelte menighedsråd.
Der er stadig mangel på præster pga. ubesatte stillinger og præsters sygemeldinger!!
Kalkning indvendig i kirken?!
o Der er kommet tilbagemeldinger fra Nationalmuseet ifm. besigtigelse 21. oktober
2020 i Ullerup Kirke ”Ikke akut behov for kalkning”.
Vi nykalker ikke nu, derfor renoverer vi heller ikke de to middelalder krucifikser nu.
Hvis / når vi foretager ny kalkning så skal de to middelalderkrucifikser samtidig renoveres.
Nye havestole til arrangementer i præstegårdshaven.
o Formanden undersøger og bestiller hvis hun finder kvalitet god og prisen rimelig.
Menighedsrådets strategidag den 4. september 2022; er det praktiske på plads?
o Menighedsråd og personale deltager.
Gen-autorisation af menighedsbrugere i DAPen.
o Det klarer formanden.

2 Præsten


Siden sidst / Almen orientering fra Præsten.
o Afbud fra Præsten
Konfirmationerne er godt overstået.

3 Kirkeværgen


Intet; fraværende.

4 Kasserer
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Kvartalsrapport pr. 31. marts 2022.
o Taget til efterretning.
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5 Kontaktperson






Privatlivspolitik, databehandleraftalen mm.
o På strategidagen behandler menighedsrådet udarbejdelse af privatlivspolitik og databehandleraftale ud fra ”laveste fællesnævner”.
Løn (lukket punkt kun MRmedlemmer).
o
Organister.
o Ifm. konfirmationer hvor der ydes ekstraordinære orgelspil udbetales der honorarer
for dette; dette skal aftales forud mellem præst og organist; med orientering til kontaktperson.
o Der er 4 ansøgere til organiststillingen; ansættelsessamtaler med 3 ansøgere foretages den 15. maj 2022.
Orientering sendes til menighedsrådets medlemmer efter den 15. maj 2022.
APV samtaler afholdt med graverpersonalet og kirkesanger.
o Orientering givet og taget til efterretning.

6 Udvalg
6.1 Præstegårdsudvalget


Bygningsarbejder 2022 Præstegård og Kirke
o Tagrender Præstegården.
 Udskiftning næsten færdig.
o Snedker
o Maler
 Kasserer og Præstegårdsudvalgsformand holder møde med repræsentant for
håndværker.

6.2 Kirkegårdsudvalget



Orientering fra Fyraftenstur Gram Kirkegård onsdag, den 30. marts 2022.
o Jette og Karen orienterede om fyraftensturen; om græs på tomme gravsteder mm.
Orientering om Ekstraordinært Provstesyn om graverfaciliteter tirsdag, den 5. april 2022.
o Menighedsrådet afventer provstiets referat fra mødet.

Ullerup Menighedsråd

ULLERUP SOGN
Menighedsrådet
Tirsdag 03 05 2022
7 Medarbejderrepræsentanten


Intet; fraværende.

8 Eventuelt


Intet.

9 Næste møde
Tirsdag, den 7. juni 2022, kl. 19:00 (med budget 2023).

Signeret
Christian Svane Christiansen
Gitte Meisner
Jette Madsen
Karen Ravn
Povl C. Callesen
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