
Flødstrup – Ullerslev menighedsråd 

Dalgård, den 21/12-2021,0 

1. Referat fra sidst: Godkendt 

2. Tæpper i konfirmandhuset og affaldssortering (AL): Forslag fra præstegårdsudvalget at der 

indkøbes tæppefliser, pris jf. aftale kr. 40.500. Prisen er gældende indtil 010622. Rådet besluttede 

at der skal indkøbes tæppefliser, men vi afventer den økonomiske situation, i april måned træffes 

den endelige afgørelse. Vedr. affaldssituationen for såvel kirkegårde, konfirmandhuset samt 

Dalgård, alle steder er omfattet af reglerne vedr. industri/erhverv hvorfor der skal opsættes 

container. Fa. Erik Jørgensen kontaktet, pris for container 395,- + moms, tømning beløber sig til kr. 

125,- + moms pr. gang. Aftalt at formand for præstegårdsudvalget og kontaktpersonen sørger for at 

container situationen for kirkegårde samt konfirmandbygningen og Dalgård, således at der er en 

ens situation. 

3. Status fra formand: Vedr. mødet med biskoppen den 11/1 2022 afholdes dette kl. 1700, hvorefter 

det ordinære menighedsmøde rykkes til kl. 1930. Britta orienteres. Vedtægter udsættes til februar. 

Kontaktperson/næstformand: der afholdes medarbejdermøde den 15. Januar, hvorunder der sker 

undervisning i hjertestarter. Orientering om juleafslutning med medarbejderne. Stor succes, alle 

var glade for arrangementet. Kirsten Højsgaard Jørgensen er ansat som kirketjenervikar til 

aflastning i spidbelastning. Louise Knudsen stopper grundet andet arbejde, i stedet er ansat Stina 

Normand Hansen til bl.a babysang m.v.  

Kasserer: ny bilag til regnskabsinstruks underskrevet af formand, næstformand og kirkeværge. 

Vedr. konto hos Spar-købmanden, det pålægges at bon-en underskrives med navn, samt formålLu 

Kirkeværge: Lyset i Ullerslev kirkes tårn virker ikke i den ene side, der arbejdes på sagen v/Børge. 

AK har ønsket at indkøbe computerkabel, vedtaget. Netværket på Dalgård virker p.t. ikke idet 

kablet er gravet over. NUJ og BT ser på sagen.  

Præster: deltog ikke i mødet. Gældende coronaregler gennemgået. Rådet følger præstens udsendte 

vejledning på facebook. 

Medarbejderrep.  På medarbejdernes vegne takkes for det netop overståede arrangement for 

medarbejdere m.v.  

Byggeudvalg: Byggeriet går godt, der er isat vinduer og etageisolering, tagsten er ved at blive lagt. 

Smeden forventer at igangsætte jordvarmeanlægget en gang i næste uge. Pt. Er der opsat 

midlertidig varme og udluftning, samt affugter.  

Kirkegårdsudvalg: Der henvises til særskilt referat fra sidste møde. Udvalget ansøger om indkøb af 1 

stk. affugter til Ullerslev kirke til ansl. Kr. 20.000. Vigtigt bla. Af hensyn til borebiller m.v. Godkendt. 

Pæstegårdsudvalget: Der henvises til særskilt referat fra sidste møde.  

Aktivitetsudvalget: Udvalget arbejder videre med hensyn til udflugt for hele menighedens 

medlemmer, formentlig til afholdelse i august 2022. Næste møde 6/1 2022. 

4. Evt. Der henstilles til at menighedsrådets medlemmer sætter sig ind i stoffet i.f.m. møde med 

biskoppen den 11. Januar 2022 

5. Næste møde, ordinære møde 11/1 kl. 1930 efter mødet med biskoppen samme dag kl. 1700. 

For ref: Erik Rahn.   

 


