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

tirsdag den 18. maj 2021 kl. 18.00 

 

Til stede: 

Afbud fra Helle, Nicolaj 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Kassereren orienterer /Nicolaj/Maria 

Budget og kvartalsrapport blev gennemgået af Maria. 

Se bilag. 

Der er udarbejdet målsætninger og indsatsområder for budgetperioden 2022. 

Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 67627512, Budget 2022, , 

Bidrag budget afleveret d. 18-05-2021 18:38 

 

a. Godkendelse af kvartalsrapport 

Godkendt. 

 

b. Godkendelse af budget 

Godkendt. 

 

c. Spisning. 

 

3. Opfølgning på referat fra sidste møde /Vivi 

Stenplade til Annes køkken er indkøbt, men endnu ikke leveret. 

Olietank er lokaliseret, og den er tom. Vivi har aftalt med Pheiffer Teknik, at tanken graves 

op. Michael og Jens spurgte, om ikke tanken i stedet skal blændes. Det mener Vivi ikke. 

Michael ønsker det taget til referat, at alle beslutninger om anvendelse af penge fremover 

drøftes og godkendes af menighedsrådet. 

Vivi sørger for at få den anden olietank registreret på kommunen. 

Vivi har opdateret adressater på stifts- og menighedsrådsblade. 

Jan Ulrik rundsender opdateret kontaktliste.   

 

4. Formanden orienterer /Vivi 

Vi har tidligere drøftet, om vi skal indmelde os i Dansk Sømandskirke. Det blev vedtaget. 

EU-betalingsrettigheder er overdraget til forpagter. 

Tinglysning af Skovdalen er endnu ikke gået igennem, da der mangler oplysninger, fx det 

fulde navn på fuldmagtshavere. Fremadrettet skal referatet indeholde det fulde navn ved 

beslutninger.  

 

5. Flytning 

Det besluttedes, at Anne tager støvsugeren tilhørende præstegården med til det nye hus. 



Det er aftalt, at Anne selv står for pasning af haven. Menighedsrådet har dog besluttet, at 

graverne kommer to dage om året og klipper hæk og beskærer træer, og at Anne får to bure 

brænde. Der er noget brænde, som sælger gerne vil sælge. Det besluttedes at takke nej til det 

tilbud, og Vivi beder om, at det bliver fjernet. 

Køleskab og ovn i det nye hus byttes ud med køleskab og ovn fra præstegården. Dette er 

ikke inkluderet i flyttetilbuddet.  

Vivi taler med elektriker om levering af ny opvaskemaskine og flytning af ovn og køleskab. 

Vivi bestiller folk til at flytte bankboksen til graverhuset. Der skal købes 

pengeskab/brandboks til det nye hus. Koster 4.-5.000 kr.  

Indbo fra konfirmandstuen og det tilhørende køkken skal nedpakkes og opmagasineres. Vi 

pakker ned lørdag den 26. juni, kl. 10. De, der kan, hjælper. Jan Ulrik kontakter Henning 

Christiansen om mulig opbevaring. Vivi spørger Agnetha om evt. plads på Provstikontoret 

eller andre steder. 

Kaffemaskinerne sættes i graverhus i Ulse og Vester Egede. 

Det lille elektroniske klaver skal til Vester Egede.    

Anne flytter fredag den 18. juni. 

 

6. Kontaktpersonen orienterer/ Jan Ulrik 

Endnu ingen dato for Elinors tilbagevenden. 

Jeanette Leerberg vikarierer som gravermedhjælper frem til 30. juli med mulighed for 

forlængelse. 

Birte er sygemeldt. 

Anne sørger for vikardækning. 

Pinsedag, kl. 11, kommer der jazzmusik i Vester Egede kirke. 

Jan Ulrik rundsender APV-skemaer til medarbejderne snarest og senest inden sommerferien. 

 

7. Præsten orienterer/ Anne 

Anne har afholdt konfirmationer. 

Der bliver 4 konfirmandhold i det nye skoleår. 

Der er masser af bryllupper og barnedåb over sommeren. 

Det besluttedes at forære den defekte og mere end 20 år gamle havetraktor ved Øster Egede 

Kirke til Ninas søn. 

Michael spurgte til en inventarliste. Mogens sætter opdatering af listen i gang. 

Der udarbejdes liste over, hvad der nedpakkes fra konfirmandstuen. 

Vivi beder Nicolaj om at opsige Annes fastnettelefon og få flyttet abonnementer. Vivi sørger 

for, at der er åbnet for strøm i Annes nye hus på flyttedagen.  

 

8. Nyt fra udvalgene 

a. Det stående udvalg 

Det blev afholdt møde den 4. maj. Se Mogens’ bilag. 

Roskilde Stift er endnu ikke vendt tilbage om Ulse Kirke.  

Mogens og Jan Ulrik udarbejder nye kirkegårdsvedtægter. 

 

b. Aktivitetsudvalg 

Intet nyt. 

 

c. Udflugtsudvalg 



Intet nyt. 

 

9. Eventuelt 

 

10. Godkendelse og udsendelse af referat 

Referaterne fra mødet den 27. april og dette møde blev underskrevet. 


