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

Tirsdag den 21. september 2021 på Skovdalen 6, 4690 Haslev 

 

Til stede var: Vivi, Jan Ulrik, Helle, Mogens, Nicolaj, Anne, Elinor, Jens, Michael og Pia  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde /Vivi 

Fældning af træ Skovdalen. Vivi er på sagen. 

Alterdug til Ulse kirke. Vivi er på sagen. 

Tagrender Ulse i gang. 

Flagstang Vester Egede er skiftet. 

 

3. Formanden orienterer / Vivi 

Vivi har været til møde på regnskabskontoret. 

Ulse – der er opsat ny container. 

Nina foreslår kompostplads ved Øster Egede Kirke. Behandles i det stående udvalg. 

Ny vandledning til graverhuset Ulse. 

Modtaget afregning på vand for graverkontoret, Ulsevej 9. 

Anne har bestilt pengeskab til kirkebøger. Ikke ankommet. Søges dækket af 5%-puljen. 

Hængelås mangler til porten Øster Egede. Vivi bestiller nye. 

Tilbud på græsslåmaskine med 2 batterier fra DSN til kr. 3.496 + moms til Ulse. Godkendt. 

Møde tirsdag den 26. oktober, kl. 19, provstikontoret vedr. godkendelse af budget + kvartalsrapport.  

Vivi deltaget i budgetmøde i Provstiet. Vi har fået inddraget 100.000 kr. (regulering af frie midler). 

Ny afregningsmodel for brug af regnskabskontor vedtaget. 

Indledning til stiftets 1000 års-jubilæum i Sct. Peders Kirke, Næstved, søndag den 26. september, kl. 14 

Stiftet 1000 års-jubilæum 28.-30. januar 2022 i Roskilde.  

4. Kassereren orienterer /Nicolaj 

Provstiet har lavet en ompostering ift. formålet for modtagelse af midler til kalkningspuljen. Vi har taget 

revisionsprotokollatet til efterretning og underskrevet. 

5. Kontaktpersonen orienterer /Jan Ulrik 

Jan Ulrik har talt med Kongsted, som er positive over for samarbejde. Jan Ulrik har foreslået et fælles møde 

med repræsentanter fra begge råd. 

Thomas forlænges resten af året. 

Det går bedre med Elinor. Vurdering af nedsat arbejdsevne efter 1 år. Fortsætter på 20 timer efter ferien. 

Møde i uge 40. 

TV2 Lorry bedt om aktindsigt i evt. fratrædelsesaftaler. Vi skal gå 5 år tilbage. 

Henvendelse fra Maria – Jan Ulrik skal fremadrettet godkende timesedler og kørselsgodtgørelse. 

Det volder af og til besvær med kontakten til brudeparrene i Øster Egede Kirke. Separat punkt på et 

kommende møde. 

Graverne udfylder tro og love-erklæring, så de kan tage telefonen med hjem. 



Ninna spørger, om ikke vi skulle annoncere arrangementer lidt tidligere. 

Jan Ulrik foreslår opdatering af personalehåndbog.    

Vivi holder møde med Ketty om registrering på sogn.dk mv. 

6. Personalerepræsentanten orienterer/Elinor  

Tekst til postkasse ved Ulse kirke – Vivi laver tekst. 

Graverne skal på grandækningskursus. 

Graverne skal til staudedag. 

Graverne og Anne har deltaget i et møde med Kongsted. 

7. Præsten orienterer /Anne 

Anne har talt med provsten i Holbæk provsti i Sønder Asmindrup kirke, Vipperød, som er omdannet til 

eventkirke og aftalt, at vi kommer på besøg. Anne foreslår den 15. eller 16. januar og vender tilbage. Turen 

bliver den årlige menighedsrådsudflugt med ledsagere. 

Anne og Jan Ulrik forsøger at finde musik til juleaften kl. 14, 15 og 16. 

5. oktober er der influenza-vaccination i Kongsted Præstegård. 

Aftengudstjeneste 5. oktober i Ulse Kirke, kl. 19.30.  

Aftengudstjeneste 2. november i Vester Egede Kirke, kl. 19.30. 

Allehelgensgudstjeneste i Øster Egede Kirke den 7. november, kl. 16. 

28. november - 1. søndag i advent i Ulse, kl. 10.30. 

Andrea Pelligrini 7. december i Vester Egede Kirke, kl. 19.30. 

12. december –  3. søndag i advent i Øster Egede, kl. 16. De ni læsninger. Kaffe og småkager i våbenhuset. 

23. november, kl. 17 – menighedsrådsmøde og juledekorationer. Helle undersøger, om Atterup 

Forsamlingshus er ledigt, alternativt Ulse Forsamlingshus. Pia bestiller mad, Mogens medbringer gløgg og 

guf, graverne sørger for gran mv. Michael medbringer julechokolade. 

  

Orienteringsmøde i Magleby 4. november med bispekandidat Rasmus Nøjgaard.  

8. Kirkeværgen orienterer/ Mogens 

Våbenhuset i Ulse. Arkitekten har skrevet opgaven i ordrebogen. 

Stadig intet svar fra Nationalmuseet. 

Thomas Jørgensen giver tilbud på kirkemuren og træstubben ved Øster Egede Kirke. 

9. Nyt fra udvalgene 

a. Det stående udvalg 

Intet nyt. 

b. Aktivitetsudvalget 

Intet nyt. 

c. Udflugtsudvalget 

Udflugt til januar – se pkt. 7 

10. Lukket punkt/ Jan Ulrik/Vivi 

11. Eventuelt 

Intet til referat. 



12. Godkendelse og udsendelse af referat 

 


