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 Ullerup Menighedsråd 

 

 

Møde i Menighedsrådet for Ullerup Sogn. 
Tirsdag, den 11. juni 2019, kl. 19:00, i konfirmandstuen Præstegården. 
 

Beslutningsprotokol 

 
Afbud fra Christian Svane Christiansen; Sophie Gosling deltager som stedfortræder. 
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 Ullerup Menighedsråd 

 

1 Formanden 

 
 Post mm. 

o Intet. 

 Landemode fredag, den 6. september 2019, kl. 15:30 i Haderslev – klik på linket 
https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/b/a/8/5/ba85b571f1d449f453bbde109762c3be5f3815bf/2019%20sept%20Landemode%20invitation.pdf 

o Taget til efterretning. 

 Sikker post.  

Orientering. 

o Er ikke helt på plads endnu, men kordegnekontoret arbejder med det. 

 Hjemmeside. 

o Vi nedlægger Ullerup Sogns egen hjemmeside men henviser fremadrettet til at finde 

sognet og kirken til ”sogn.dk” og på den gamle hjemmeside da linkes videre til 

sogn.dk (det gør graver Bo Bonde). 

 

 

2 Præsten 

  
 Evaluering af udendørs gudstjeneste. 

Herunder orientering om indskrivning af konfirmander. 

o Pga. (regn)vejret blev gudstjenesten flyttet til Ullerup Kirke,  

og efter selve gudstjenesten var der hyggelig stemning omkring graverværkstedet og 

graverkontoret, ifm. indskrivning af konfirmander; og vand, vin og fadøl og pølse-

vogn til alle der ønskede at deltage i dette. 

Indskrivning til konfirmandundervisning skal fremadrettet godkendes via NEM-ID. 

 Sandbjerg gudstjeneste ?! 

o Vi evaluerer i efteråret. 

 

  

 

3 Kirkeværgen 
 
  Intet. 

 

 

 

4 Kasserer 

 
 Budget 2020 

o Budgetforslag 2020 godkendt af menighedsrådet; budgettet fremsendes til Provstiet med 

koden ”XXXXXXX” (koden kommer fra Christian når han har indsendt budgettet). 

 

 

5 Kontaktperson   
 

o MUSsamtaler afholdt med Graver og Gravermedhjælper og MUSsamtale med kir-

kesanger foretages på søndag. 

https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/b/a/8/5/ba85b571f1d449f453bbde109762c3be5f3815bf/2019%20sept%20Landemode%20invitation.pdf
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6 Udvalg 

6.1 Præstegårdsudvalget 
 

o Ny vaskemaskine anskaffet. 

 

6.2 Kirkegårdsudvalget 
 

 Helhedsplanen. 

Noget nyt? 

o Der er kommet noget fra arkitekten i dag; det behandler vi på menighedsrådets 

møde den 13. august 2019.  

 Indbrud i værkstedet. 

Opfølgning. 

o Indbrudstyven og hæleren der har købt hedtvandsrenseren er fundet; vi afventer be-

sked fra politiet om hvornår og hvor vi kan hente ”stumperne” – vi afventer også 

udmelding fra forsikringsselskabet. 

 Læk på kirkens centralvarmeanlæg. 

Opfølgning. 

o Læk er fundet og repareret; anlægget taber (pt) ikke vand og tryk. 

 

 

7 Medarbejderrepræsentanten 

 
o Graverpersonalet har modtaget en uhøflig mail fra en gravstedsindehaver om at 

kirkegården ”ligner lort”. 

Dette er bestemt ikke menighedsrådets opfattelse hvorfor menighedsrådsformanden 

vil svare ”klageren”. 

 

 

8 Eventuelt 

 
o Der afholdes sogneudflugt enten søndag, den 18. august eller søndag den 1. septem-

ber 2019. 

 

9 Næste møde 

 
 Tirsdag, den 13. august 2019, kl. 19:00. 

o PC kommer måske lidt senere. 

 

Signeret 

Randi Bastholm   Povl C. Callesen   Lilli Lorensen Herskind 

Karina Larsen   Henrik Ohlsen   Sophie Gosling   Bo Bonde   Lis-Ann Rotem 


