
                                                                                                   
 
 
 
 

Flødstrup-Ullerslev 

Menighedsråd  

  

 

Referat af menighedsrådsmøde 

Alle mødt, (Allan Lau, sygemeldt). 

1. Referat fra sidst Godkendt. Men man ønsker at referatet kommer ud 
noget før. Ny pc indkøbes til sekretæren. 

2. Status/behandling 
Formand 

 
Orienterede om møde med biskop og provst ang. 
regulativ for samarbejde med Skellerup – Ellinge. 
Endvidere orientering ang. ændrede tider for 
kommende konfirmandundervisning fremover, 
herunder tidspunktet for undervisningen. 
Menighedsrådet afventer ny præst, hvorefter 
sognets skoler sammen med provsten tilbyder en 
mere fri undervisning h.h.v morgen og eftermiddag. 
Der er åbent hus arrangement den 26. maj 

Kontaktperson Nyansættelse på Ullerslev kirkegård 2 timer 
mandage og 2 timer onsdage (i 13 uger) 

Kasserer/regnskabsfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetønsker 
Kirkegårdsudvalg 
 
Kirkeværge 

1. Kvartalsrapport omdelt med henblik på 
godkendelse, rapporten viser p.t. overskud. 

2. Budgetmøde i Skellerup, godt møde, men 
man må påregne en voldsom stigning i 
varme-/elafgift. 

3. Provstiet ønsker at flytte penge fra sten til 
ord (jord) altså bruge penge til forkyndelse 
og ang. kirkegårdens fremtidige drift. 

4.  Provstiudvalget henstillede til at 
menighedsrådene fremover kun indsender 
bilag 6 og 7, og ikke som nu hele 
blanketsæt. 

Understrygning af tagsten 
Maling af vinduer. 
Indkøb af ny større plæneklipper til Flødstrup 
Kirke/præsteboligh 
 

Kirkeværge Skift fra gas til fjernvarme på Dalgård 
Årlig gasudgift 53.000,- forventet udgift til 
fjernvarme årligt 24.000. Tilslutning forventes i alt 
at beløbe sig til kr . 50.575. Indenfor en tidsperiode 
af ca. 3 år er beløbet tjent ind, altså en besparelse 
på kr. 23.000 årligt 
Orientering om at forhold vedr. gravearbejde på 
Dalgård. 
Orientering vedr. forhold ang. A-nøgler 

Dato: 18. maj 2022 
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Orientering om at ”vild med vilje” stormer frem og 
vinder indpas på flere og flere kirkgegårde. 

Anders. Goggle-kalender. Ordningen genopfrisket. 

Niels Uffe Vedtægter for kasserer og regnskabsfører. Næste 
gang. 

Præsten Arbejdsdokument omdelt for juni – oktober 

Medarbejderrepræsentant Klaverer til begge kirker er nu indkøbt og opsat. 

Byggeudvalg – NUJ Byggeriet er nu færdigt, der mangler kun enkelte 
punkter, der snarest udbedres. I efterårets løb 
bliver bygningen kalket gul. 

Kirkegårdsudvalget – NUJ Provstiet arbejder med fælles grundlag for 
autostanderen ved kirkegården. 
Graverforhold på Dalgård blev der for flere år siden 
ansøgt midler kr. 150.000, der nu afventer 
udførelse. 
Vedtægter for kirkegårdene er hjemtaget til 
ændring med bl.a. højde på hæk og lign. 
Kirkegårdsplaner kan der arbejdes videre med. 
Provstesyn gennemført i Flødstrup og Ullerslev, 
bemærkninger gennemgået. 
Forslag fra udvalget om at mindelunden på 
Flødstrup kirkegård nedlægges. Menighedsrådet 
godkendte nedlæggelsen af mindelunden. 
Ellinge murermesterforretning har fremsendt tilbud 
om understrygning af Flødstrup Kirke kr. 32.000 og 
kr. 40.000 for Ullerslev kirke 

Præstegårdsudvalget Udvalget arbejder på fælles regler for udlejning af 
menighedsrådets ejendomme. 
Flødstrup præstegård skal have ny flagstang. 
 

Aktivitetsudvalget Plancher vedr. ældreudflugten udarbejdet og 
ophængt relevante steder. 
Åbent hus i ny præstegård Kr. Himmelfartsdag 10-
12. 

EVT Budgetønsker for nuværende skal ske inden 1/6-22 

Næste møde 14. juni kl. 1730 på Dalgård 

 

 

 

Peter Wagner Mollerup                                                              Kirsten Pedersen 

 

Niels Uffe Jørgensen                                                                    Børge Thomsen 
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Erik Rahn                                                                                        Anne Marie Kristensen 

 

Anders Dyrhave Jensen                                                               Jens Erik Jensen 

 

Poul Olsen (stedfortræder for Allan Lau) 

 

Anne Katrine Rafn Hauge, sognepræst                                     Hans Henriksen, medarbejder repræsentant 


