
                        
 

 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet tirsdag d. 29.06.2021, kl. 17.30 på Dalgaard, med spisning 

efterfølgende. 

 

Deltagere: 

 

Peter Wagner Mollerup (PWM), formand, kontaktperson 

Allan Lau (AL), næstformand, formand for præstegårdsudvalget 

Niels Uffe Jørgensen (NUJ), formand for kirke – og kirkegårdsudvalg samt byggeudvalget 

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER), kasserer og formand for valgudvalget 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK), sognepræst, sekretær (afbud/ferie) 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører 

  

Dagsorden:  

Møde indledes med fællessang, som vælges på skift af deltagerne. Til dette møde vælger ER sang til før og efter 

mødet. 

 

1. Referat fra sidst 

2. Økonomistatus, (JEJ + ER) 

3. Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) 

4. Status kirkeværge (BT), Kursus Skovbo Data, levende lys på kirkebænkene, ringeregler ved bryllupper/dåb, 

opmåling af graver timer ULL-FLØ. Ændring af ABB til netværk i ULL. kirke, klager over gravsteder  

5. Opfyldningsvalg 14. sep. – status (ER) 

6. Status fra præsterne  

7. Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget 

- Præstegårdsudvalget 

- Aktivitetsudvalget 

8. Evt. 

9. Næste møde: Orienteringsmøde d. 17.08.21, kl. 19.00 på Dalgaard og MR møde d. 31.08.2021, kl. 17.30 på 

Dalgaard 

10. Lukket punkt: nyansættelse/kirketjener (BT), budgetønsker, lydakustik (AL), grund til nabo (NUJ) 

 

Afventende punkter: Ingen p.t. 

 

Mødet afsluttes med fællessang og et fadervor (AK). 

 

 

Langtved d. 20.06.2021 

 

Peter Wagner Mollerup 

Formand 

 

 

 

 



ad 1: referat fra sidst - godkendt. 

 

ad 2: Indsendelse af budget for kommende år er forlænget. JEJ (+ ER) kontakter Dorris. 

 

ad 3: NUJ, nedbrydningsfirmaet JONI er færdig med at bryde den gamle præstegård ned, 

ligesom der er ryddet op. Der er pr, 28. juni klar til påbegyndelse af opførsel af den nye præstebolig. 

Indtil videre holder tidsplanen. 

 

ad 4: BT, aftalt at der afholdes kursus for 3 personer på Dalgård, Skovsbo Data står for 

kurset til en pris af kr. 5900 + moms.  Drøftelse af evt. ændring af tændte stearinlys på bænkegavlene 

ved dobbelt gudstjenester, idet det kan knibe med tid til at slukke/tænde lysene. Muligheder 

undersøgelse. Ligeledes drøftelse af ringetider bryllup/dåb, også dette undersøges nærmere. Opmåling 

af kirkegårdene har givet det resultat, at Flødstrup = 1 mand, Ullerslev = 1 mand, hertil kommer 

medhjælpertimer, hvilket samlet set gør at de nuværende 2 gravere har mere end nok at se til. BT tager 

kontakt til HR-konsulent Signe for nærmere. Menighedsrådet ser sig om i nærmiljøet med hensyn til 

evt. løsarbejdere i spidsperioder. (ER kontakter Hans Jørgen i Flødstrup for evt. emner i 

mandeklubben). Vedr. klager over gravsteder m.v. direkte til graverne, henvises til kirkeværgen, evt. 

opsættes et skilt i/ved kirkegårdene med navn/tlf./træffetid på kirkeværgen. 

 

ad 5: Annonce vedr. orienteringsmødet den 17. august kommer i næste nr. af 

ugeaviserne + Fyens Stiftstidende 300621. Britta sørger for øl/vand til  mødet. 

 

ad 6: udgået - ferie 

 

ad 7: NUJ, ingen møde i kirkegårdsudvalget siden sidst, NUJ har aftalt med naboen til 

flødstrup kirke. Michael, med hensyn til det nordlige dige og problemerne med adgangsforhold m.v. 

ALL, ingen møde i præstegårdsudvalget siden sidst. Støvsuger indkøbt til Dalgård. 

HH gav fyldestgørende referat fra aktivitetsudvalgets møde. Aktiviteterne kan ses i 

krikebladet, på sogn.dk samt hjemmesiden. HH kunne oplyse at der ved netop afholdte Sankt Hans bål 

var ca. 185 fremmødte. Større diskussion i rådet om nye tiltag feks. julemarked. Nærmere undersøges. 

(herunder evt. økonomi JEJ + ER) 

 

ad 8: Google Kalender gennemgås på næste møde AK + ALL 

 

ad 9: Næste møde, orienteringsmødet er 17. august 2021 (planlagt møde i juli udgår) 

 

Mødet startede og sluttede med fællessang (ER + HH), fadervor (PWM). 

 

Underskrifter: 

 

Peter Wagner Mollerup (PWM), formand, kontaktperson 

Allan Lau, (AL), næstformand, formand for præstegårdsudvalget 

Niels Uffe Jørgensen (NUJ), formand for kirkegårdsudvalget, formand byggeudvalget 

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER),  formand for valgudvalget, kasserer 

Hans Henriksen (HH), medarbejderrepræsentant 

Jens Erik Jensen (JEJ). regnskabsfører 

 

Afbud: Anne Kathrine Rafn Hauge (AK, sognepræst - ferie. 
 

http://sogn.dk/
http://sogn.dk/

