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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn.

Tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 17:00, i konfirmandstuen Præstegården.

Beslutningsprotokol fra
 Medarbejdermøde sammen med menighedsrådet.
 Derefter ordinær menighedsrådsmøde.
Lilli Lorensen Herskind deltog i behandlingen af punkt 1.
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Budget 2020
o Kalkning af kirken indvendig, herunder reparation af sætrevner i kirken – forud for
kalkningen.
Organist situationen
o Taget til efterretning.
Helhedsplanen for kirkegården
o Den gamle del af kirkegården.
 Udenoms stien ”trækkes ind”, og eksisterende stier, men med runde hjørner,
fastholdes.
 Vi ønsker ikke ”blinde stier”; man skal kunne gå tur på, rundt på,
kirkegården.
 Der etableres ikke græs, men lav bunddække, også af hensyn til de fredede
orkideer, da disse kan ikke tåle at blive klippet ned.
o Den næste del af kirkegården, øst for den gamle del og før urnegravpladsen.
 Stierne skal også her være med grus og med runde hjørner.
Der kan ikke etableres græsstier pga. den ”fede jord” som vil betyde at der
stierne altid vil være fugtige og dermed vil der etableres ”spor” og det vil
ikke være muligheder for færdsel med kørestole, katafalk mm.
o Urnekirkegården.
 Korset flyttes så det står ”midt for” og der laves en plan for fremtidige urnegravsteder.
 Vi ønsker på urnekirkegården at fastholde at der primært er græs.
 Vi ønsker ikke at ændre på kirkegårdsvedtægterne, derfor arbejdes der på,
på sigt for at få alle sten på urnekirkegården ”ned at ligge”, dvs. som en
plade.
o Diget mod nord.
 ”Etableres” i forbindelse med helhedsplanen.
Eventuelt
o Intet.

Formanden





Udtalelse til etablering af genbrugsplads på Langbroparken
o I forhold til indsigten har menighedsrådet ingen indsigelse, derimod er menighedsrådet bekymret for eventuelle støjgener i forhold til præstegården.
Erstatning vildsvinehegnet menighedsrådets jord ved Kruså
o Menighedsrådet har modtaget kr. 19.000 som erstatning; som menighedsrådet ikke
ønsker skal gå ind som driftsindtægt, men ønsker at anvende til et øremærket formål.
Post mm.
o Intet.
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Præsten
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Intet.

Kasserer
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Koncerten med Michael Falch 28. januar 2019, evaluering
o En positiv og god oplevelse.
o Budgettet, kr. 20.000”holder”, her er der bl.a. inkluderet engangsudgifter til scenen.
o Fremadrettet max. 300 billetter.
o Billetsalget skal ændres i f.m. lignende kommende arrangementer.
Nedsættelse af koncertudvalg i fm. kommende koncerter
o Præsten, Lis-Ann, har nedsat et koncertudvalg for lignende efterfølgende arrangementer og koncerter.
o Lis-Ann arbejder videre, sammen med koncertudvalget, for efterfølgende koncerter.

Kirkeværgen
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Regnskab instruks
o Godkendt og underskrevet.
Dankort
o Graver Bo Bonde og præsten Lis-Ann Rotem for begge et debetkort.

Kontaktperson
o APV, hvornår afholdt sidst?
o Afholdes i foråret 2019.
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Udvalg
Præstegårdsudvalget


Intet.
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Kirkegårdsudvalget
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Helhedsplan for Ullerup Kirkegård
o Der henvises til beslutningen under punkt 1.
Herunder skal der udarbejdes et delbudget, for anvendelse til budget 2020,
for det område der vedrører ”Diget mod nord”.

Medarbejderrepræsentanten
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Adgang til IT skrivebordet
o Formanden giver lov; man skal bruge sit NEM-id.
Der anskaffes 2 INFO-tavler
 Én til indgangen ved kirkegårdslåge
 Og én til inde i våbenhuset.
Der lejes en flis hugger til bortskaffelse af grandækningen.

Eventuelt


Intet.

10 Næste møde


Tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 19:00.

Signeret
Randi Bastholm
Povl C. Callesen
Lilli Lorensen Herskind
Karina Larsen
Henrik Ohlsen
Christian Svane Christiansen
Bo Bonde
Lis-Ann Rotem
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