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Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 8. januar 2019, kl. 19:00, i konfirmandstuen Præstegården. 
 

Beslutningsprotokol fra ordinær menighedsrådsmøde. 
 

Christian Svane Christiansen deltog i behandlingen af punkt 1, 3 og 8.2. 
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1 Lukket Punkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Formanden. 

 
 Sikker kommunikation 

o Taget til efterretning. 

 Vikarsatser 
o Fremsendt fra provstiet, dem følger vi ikke. 

Vi har vores egne vikarsatser. 

 Post mm. 

o Om fremvisning af film – der kan skaffes en filmlicens, men man kan også leje film 

hvor licensen er betalt via folkebiblioteket. 

 

 

3 Fastsættelse af menighedsrådsmøder i 2019. 
 

  Tirsdage i måneden kl. 19:00 
o 19. februar (3. tirsdag). 

o 26. marts (4. tirsdag) 

o Ingen møde i april. 

o 7. maj (1. tirsdag). 

o 11. juni med budgetbehandling (2. tirsdag). 

o 13. august (2. tirsdag). 

o 10. september (2. tirsdag). 

o 8. oktober (2. tirsdag). 

o 12. november med valg af formand og næstformand (2. tirsdag). 
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4 Præsten. 

  
 Året 2018, som er gået 

o Adventsgaverne har været en succes. 

 Året 2019, hvad kommer  

o Konfirmandovernatning, sidste weekend i februar. 

Der deltager en organist, en konfirmandkonsulent og en intern konsulent. 

o Pinsegudstjeneste morgenstund kl. 04:30 i Præstegården. 

o Konfirmandindskrivning søndag, den 26. maj 2019, kl. 10:30, i Præstegården,  

Inkl. sodavand, fadøl, pølsevogn og jazzband. 

o Adventsgaverne er også ved at være på plads. 

Der skal til de enkelte arrangementer aftales at én af menighedsrådets medlemmer 

skal byde velkommen. 

o Luciaoptoget i kirken afholdes på Luciadagen – og kun i kirken. 

 Koncerten med Michael Falch 28. januar 2019 

o Er på plads. 

Lis-Ann Rotem er tovholder på at der annonceres i Gråsten Avis og Facebook med 

at dørene åbnes én time før koncerten. 

 

 

5 Kirkeværgen 
 

 Præstegårdshaven, status 

o Træ til venstre for konfirmandindgangen 

 Bliver fældet forår 2019 og stuppen fræses væk samtidig med stubben fra 

kastanjetræet. 

o Platanen (vandris på platanen) 

 Fra roden, graverpersonalet fjerner disse i 2019.  

o Almen færdiggørelse. 

 Der mangler opretning af græsarealet – dette bliver foretaget. 

 Vandhane fjernes af graveren. 

 

 

6 Kasserer 
 
 Vejledende honorarsatser taget til efterretning. 

 

 

7 Kontaktperson   
 

 Fællesmøde mellem medarbejdere og menighedsråd før budgetbehandling. 

o Tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 17:00. 

Derefter alment menighedsrådsmøde. 

o Kontaktperson og graver/graverhjælper undersøger hvornår der sidst er foretaget 

APV. 
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8 Udvalg 

8.1 Præstegårdsudvalget 
 

 Bøge”pur” fjernes ved terrassen – plantes hvor det findes pænt og praktisk. 
o Det prøver graverpersonalet – når jorden er tjenlig til det. 

 

 

8.2 Kirkegårdsudvalget 

 Helhedsplan for Ullerup Kirkegård 

o Menighedsrådet fremkom med vores ideer og tanker i forbindelse med det frem-

sendte forslag til helhedsplan. 

Graver Bo Bonde forelægger disse for landskabsarkitekten således at de kan blive 

tilrettet og genfremsendt som nyt endelig forslag. 

 

 

 

9 Medarbejderrepræsentanten 
  Graverpersonalet savner et Visa-dankort. 

 Graver Bo Bonde er på (relevant-tvungen) kursus i 2 uger i januar 2019.  

 

 

 

10 Eventuelt 
    Intet. 

 

11 Næste møde 
o Tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 17:00; medarbejdermøde sammen med menig-

hedsrådet. 

Derefter alment menighedsrådsmøde. 

 

Signeret 

Randi Bastholm 

Povl C. Callesen 

Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen 

Henrik Ohlsen 

Christian Svane Christiansen 

Bo Bonde 

Lis-Ann Rotem 


