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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 11. oktober 2022, kl. 19:00. 
Mødet blev afholdt hos næstformanden på adressen Brobølvej 18, Brobøl, 6400  Søn-

derborg. 
  

 
Der var afbud fra Karen Ravn og præsten Lis-Ann Rotem 

 

Beslutningsprotokol. 
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1 Formanden 

 
 Siden sidst / post. 

o Provstivisitats afholdes. 

o Bogen ”Kirker i Haderslev Stift” udleveret. 

o Vi bestiller ét eksemplar af ”Kirke på Grænsen, 100 år med Haderslev Stift”. 

o Biskoppen har udsendt flere mails om varme i kirken i denne dyre tid; vi skal tænke 

på hvor vi kan mødes – der er ingen andre muligheder end i kirken. 

Under normale forhold er den daglige temperatur i kirken 16 grader, og der ”skrues 

op” til 20 grader ifm. gudstjenester og lignende; og er en affugter ved orglet som 

holder den luftfugtigheden ved orglet som det anbefales. 

Menighedsrådet beslutter at vi foreløbig, under de nuværende forhold, holder tempe-

raturen på 16 grader alle dage, herunder kirkelige handlinger. 

 Organist stillingen. 

o Der er forskellige scenarier ifm. udvidelse / ændring af stillingen; Menighedsrådets 

formand Gitte Meisner, kontaktperson Karen Ravn, præsten Lis-Ann Rotem, undersø-

ger, sammen med vores organist, hvilke muligheder der er og drøfter disse med Stiftet, 

herunder Provstiet med ekstra timer ifm. med fx Kirkens Korshær i Sønderborg. 

 

2 Præsten 
 

 Intet, da der var afbud fra præsten Lis-Ann Rotem. 

 

 

3 Kirkeværgen 

 
 Kirken er tilmeldt det nye fjernvarmeinitiativ i Avnbøl-Ullerup området. 

 Vi skal på sigt også tænke varmepumpe på Præstegården i stedet for det nuværende gasfyr; 

vi skal have udgifter til dette med på budget 2024. 

Kirkeværgen undersøger medio 2023 hvad ændring på præstegården fra gas til varme-

pumpe vil koste. 

 

 

4 Kassereren 
 

 Endelig budget 2023 er udmeldt fra Provstiet. 

o Menighedsrådet godkender drifts- og anlægsbudgettet under koden ”05-10-2022 

14:38”. 

 Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021.  
o Menighedsrådet godkender Revisionsprotokollatet;  

 herunder har menighedsrådet ingen bemærkninger til rapportens punkt 7, på 

side 170 og 171, om anbringelse af kirkekassens midler;  

 vi beslutter at rådets politik er at midlerne er placeret i Sydbank, der kendeteg-

nes som en Systemisk vigtig finansiel institution. 
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5 Kontaktperson   

 
Der er afbud fra kontaktperson Karen Ravn; men der er følgende punkter fra Karen 

 Lønforhandlinger med graver og gravermedhjælper er afsluttet og funktionsbeskrivelse for 

stillingerne aftalt sammen med graver og medhjælper (lukket punkt). 

o Lønændring godkendt fra 1. juli 2022. 

 Julegaver til ansatte. 

o Jette Madsen forestår indkøb og formidling af julegaverne. 

 Kirkekoret. 

o Ullerup Kirkekor øver hver anden tirsdag. 

Menighedsrådet bevilget nodestativer til koret. 

o Datoer for åbne kirkeprøver sættes i kirkebladet. 

Det vil være en god ide hvis en fra koret skriver lidt om korets virke som kan komme 

med i kirkebladet. 

 Organisten 

o Temperatur i kirkerummet 

Menighedsrådet har besluttet at vi foreløbig, under de nuværende forhold, holder 

temperaturen på 16 grader alle dage, herunder kirkelige handlinger. 

o Orgelkoncert 

 Der afholdes orgelkoncert i Ullerup Kirke mandag, den 14. november 2022, 

kl. 19:00, tema ”novembermørke-novemberlys”. 

Der reklameres om dette på Facebook og i kirkebladet. 

 

 

6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 
 

 Orientering om snedker-, murer og malerarbejde på Præstegården 

o Taget til efterretning. 

 ”Fremmed arbejde” Præstegårdshaven. 

Orientering om 2 gange årligt for opgaver uden for funktionsbeskrivelsen. 

o Taget til efterretning. 

 

 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 
 

 Kirkens vinduer. 

Tætning (kitning) af vinduerne. 

o Undersøges af Bo Bonde, Christian Svane Christiansen og Povl C. Callesen, i samar-

bejde med en håndværker. 
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7 Medarbejderrepræsentanten 

 
 Der har været problemer med den ene kirkeklokke, den ringede ikke. 

Det er nu løst af et klokkefirma med en meget rimelig løsning. 

 Der anskaffes jernkanter rund om forskellige bede. 

 Der anskaffes nogle små ”kasser” hvor kirkegårdens besøgende fx kan finde kirkebladet og 

lignende opslag ifm. kirken. 

 

 

8 Eventuelt 
 

    Intet. 

 

9  Næste møde 
Tirsdag, den 29. november 2022, kl. 19:00 (bl.a. konstituering for kommende år) 

 

 

Signeret 

 

Christian Svane Christiansen 

Gitte Meisner 

Jette Madsen 

Henrik Ohlsen 

Povl C. Callesen 

Bo Bonde 

 

 

 

 


