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

Tirsdag den 16. februar 2021 

i konfirmandstuen, Ulse Præstegård 

med følgende deltagere: Anne, Vivi, Mogens, Jens, Nicolaj, Jan Ulrik, Michael, Helle, Pia  

Afbrud fra Elinor 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde /Vivi 

Nabo til Vester Egede Kirke får påbud fra kommunen om at fjerne krukkerne, der står på fortovet. Der må 

ikke længere parkeres foran huset, bortset fra bedemanden. 

Mogens og Vivi holder møde 23. februar med greven vedr. betaling for vedligeholdelse af grevekirkegården 

ved Øster Egede kirke. Det blev besluttet at tage en pris for sten i græs 327 kr. pr. år. pr. gravsted.  

3. Formanden orienterer /Vivi 

Bente er udtrådt af menighedsrådet. Velkommen tilbage til Helle. 

Vivi sørger for at rundsende provstens brev til Bente, og brevet tages med som et selvstændigt punkt på 

næste møde. 

Der skal ryddes op på loftet over graverkontoret.  

Michael kikker på forretningsordenen og kommer med forslag til opdateringer. 

Indtil videre afholdes der konfirmationer i maj og september. 

Kørepenge – personalet skal trække kørsel fra på selvangivelsen. 

Maria har gennemgået telefonabonnementer. Et nummer skal lukkes, to kan slås sammen. Nikolaj kikker på 

det. 

Faxe Forsyning gør opmærksom på, at der er flere containere i Ulse, end der betales for. Der skal 

registreres en erhvervscontainer. Michael sørger for det. 

5 %-puljeansøgningen til prøverestaurering af Våbenhuset i Ulse kirke er kommet retur, da den skal 

godkendes af Stiftet, inden den sendes til Provstiudvalget.  

Vivi sørger for at søge 5 %-puljen til præstegårdens nye komfur og køleskab. 

Vesterlunden skal ordnes. Graverne foreslår en arbejdsdag for menighedsrådet og personalet. Nicolaj 

foreslår, at beboerne i Vester Egede, der var med til at etablere lunden, også bliver inviteret. 

Graverne foreslår, at der bliver holdt et møde mellem de lokale bedemænd og graverne om formidling af 

gravpladser. Anne foreslår, at det bliver i regi af Graverforeningen.  

4. Kassereren orienterer / Nicolaj 

Frie midler ca. kr. 136.500. Beløbet til tagrender på Ulse kirke skal forhøjes til 70.000. 

Kr. 100.000 afsættes til projektet i Vester Egede kirke.  

5. Kontaktpersonen orienterer / Jan Ulrik 

Elinor er sygemeldt foreløbigt 6-8 uger. Jan Ulrik kontakter Elinor omkring det administrative. 

Jan Ulrik sørger for indkøb af fejemaskine.   

Jan Ulrik orienterede om samtaler med personalet om årshjulet om konsekvenser for personalet. 

APV – Jan Ulrik følger op. 

 

6. Præsten orienterer / Anne 



Anne underviser fortsat konfirmander. Ellers er der ikke så meget aktivitet pga. Corona.  

 

7. Personalerepræsentanten orienterer / Elinor 

Intet nyt pga. afbud fra Elinor. 

 

8. Nyt fra udvalgene 

Det stående udvalg. 

Mogens orienterede om seneste møde. Se bilag. 

b. Aktivitetsudvalg 

Andrea Pelligrini og Copenhagen Strings er hyret til julekoncert den 7. december. 

9. Eventuelt 

Intet til referat. 

10. Underskrivelse og udsendelse af referat 

Referater fra mødet 12. januar og i dag blev underskrevet. 


