
Referat af menighedsrådsmøde i Ulse-Vester Egede-Øster Egede sognes menighedsråd 

Tirsdag den 15. juni 2021 på Starhøjvej 17, 4683 Rønnede 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde /Vivi 

Stenplade er leveret. 

Den gamle olietank er blevet gravet op. 

Michael bad sidste gang om, at det føres til referat, når det anvendes beløb. Vivi henviser til 

regnskabsinstruksen, hvor der står, at det ikke skal godkendes. 

Vivi har sørget for, at Stiftsbladet mv, går til de korrekte adresser. 

Tinglysningen af Skovdalen gået igennem. Refusionsopgørelsen viser en saldo på ca. 7.000 i vores favør.  

Brænde er delvist fjernet. 

Køleskab + ovn er flyttet. Ny opvaskemaskine er indkøbt og sat op. 

Køber overtager bankboks på Ulsevej. 

Vivi har bestilt isoleret og aflåst container, der bliver placeret på parkeringspladsen ved Ulse kirke. 

Nicolaj tager sig af telefoni. 

3. Formanden orienterer / Vivi 

Traileren er blevet stjålet. Vivi har anmeldt tyveriet til politiet, der har nedlagt sagen. Selvrisiko på 15.000 

kr. Nina undersøger priser på ny trailer. 

Specialkonfirmandernes penge er indbetalt kr. 5.500, og pr. 31/5 er indbetalt 3.500 kr. Refusion, Skovbo-

licens, 6.235 kr.  

Håndværkerne er ved at være færdige på Skovdalen. 

Træværk (havehegn) skal males – tilbud fra maler 16.800 kr. Bliver i maj 2022. 

Der skal indkøbes el-plæneklipper til Anne i indflytningsgave. Vivi undersøger priser hos Mertz. 

Regning fra murer, 11.700 kr., vedrørende reparation af sålbænke i Ulse. Skal evt. over kalkningspuljen. 

Maria og Agneta undersøger. 

Tagrender/vandkasser – Jens har rykket blikkenslageren – forsinket pga. Corona. 

Brusekabine i gæstetoilettet. Den fra tilbud ikke pæn nok. Nyt tilbud sendes.   

Naboer vil have vandgran og to tuja fældet. Vivi beder Nina drøfte med træfælderen og indhente pris. 

Egetræ på det gamle seminariums grund skal evt. beskæres. Kommunen skal i så fald kontaktes. 

Graverne skal ordne Annes have snarest. Vivi beder Nina spørge sin far, om han har tid, da graverne har 

travlt.  

4. Kassereren orienterer /Nicolaj 

Intet nyt. 

5. Kontaktpersonen orienterer /Jan Ulrik 

Jan Ulrik har rundsendt skrivelse om status på personale. Graverafløser Jeanette har fået nyt job. Thomas 

er ansat som ny afløser. 20-30 timer pr. uge til og med september.  

Elinors arbejdsskadesag er godkendt. 

Efter aftale med kommunen er Elinor startet op i arbejdsprøvning 1 time om ugen. 



Nina holder ferie i uge 27, 28 og 29. Thomas holder ferie i uge 25 og 26. Elinor holder ferie i uge 36, 37 og 

38. Ketty holder ferie i 28, 35 og 36. 

Jan Ulrik foreslår, at der laves en aftale med graverne om, hvornår de aftalte timer i Annes nye have 

lægges. Herudover foreslås et månedligt statusmøde med graverne med deltagelse af Jan Ulrik og Mogens. 

Anne foreslår regelmæssige møder med al personale med deltagelse af Anne, Jan Ulrik og Mogens. Dette 

blev vedtaget. 

Spørgsmål om, hvorvidt der skal indkaldes en suppleant ved medarbejderrepræsentantens længerevarende 

fravær. Det mener Jan Ulrik ikke, der skal. 

Nina spørger til et rådighedstillæg. Dette er der enighed om. Det undersøger Jan Ulrik. 

6. Præsten orienterer /Anne 

Der var jazzmusik til gudstjenesten pinsedag. Stor succes. Velbesøgt. 

2. pinsedag i Vesterlunden havde ikke mange deltagere. 

Forslag om, at Dagbladet kontaktes inden arrangementer. 

Fællesgudstjenester 18. og 25. juli i Kongsted kirke. Svært at finde organister over sommeren. Ansættelse af 

kirkemusiker skal ske på provstiplan.  

Efter sommerferien skal udvalget for Vester Egede kirke i gang. 

Anne foreslår en tænketank, der kommer med forslag til indhold i gudstjenesterne.  

Kirkevandring den 18. juli med medbragt frokost.  

Anne foreslår høstgudstjenesten søndag den 19. september, kl. 14, i Øster Egede kirke. Jan Ulrik forsøger at 

samle kirkebandet og ellers finde andet musik. Det skal annonceres, og vi forsøger at få Cecilie til at skrive 

om det i Dagbladet.  

Spidskandidater til kommunalvalget som gæsteprædikanter til aftengudstjenesterne 7. september, 5. 

oktober og 2. november. 

Fællesmøde med Kongsted indkaldes senere. 

7. Nyt fra udvalgene 

a. Det stående udvalg 

Intet møde siden sidste menighedsrådsmøde. Jens og Nina udarbejder videre med aftalte projekter. 6.-7. 

juli etårssyn af kalkning af Øster Egede kirke. Nina har udarbejdet og taget billeder til inventarliste. 

Der er kommet svar fra Nationalmuseet og Stiftet vedr. prøverestaurering af hvælv og vægge i Ulse kirkes 

våbenhus. Se bilag. Agneta vender tilbage.  

b. Aktivitetsudvalg 

Mødedato den 1. juli, kl. 17, hos Anne, Skovdalen 6. 

c. Udflugtsudvalg 

Inspirationstur til kirke omdannet til kulturhus - Aftales i Vester Egede kirke-udvalget. 

8. Eventuelt 

Næste møde 17. august. Afholdes på provstikontoret. 

Menighedsrådsmødet 21. september holdes hos Anne med middag. 

9. Godkendelse og udsendelse af referat 

 


