Referat af menighedsrådsmøde
i Ulse-Vester-Øster Egede sognes menighedsråd
tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 19.00 på provstikontoret

Deltagere: Vivi, Jan Ulrik, Mogens, Helle og Pia
Afbud fra Anne, Elinor, Nicolaj, Jens, Michael og Maria

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 6 – præsten orienterer og pkt. 7 – personalerepræsentanten orienterer udgår i Annes og Elinors
fravær
Godkendt.
2. Kassereren orienterer / Vivi i Nicolajs og Marias fravær
a. Godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2021.
Godkendelse udsat til næste møde.
b. Godkendelse af budget 2022
Årsbudget 2022 gennemgået og godkendt.
Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 67627512, Budget 2022, , Endelig
budget afleveret d. 26-10-2021 14:35
3. Opfølgning på referat fra sidste møde / Vivi
Ny brønd og vandledning ved graverhus ved Ulse. Første regning på kr. 38.375 kr. for tilslutning af
vand er betalt. Uventet ekstraregning for gravning mv. på 27.910 kr. afventer, idet opfattelsen var,
at de 38.375 kr. dækkede hele opgaven. Vivi er i dialog med vandværket. Erhardt er informeret.
Pengeskab til Annes hus er leveret og installeret. Vi søger 5%-pulje.
2 nye hængelåse er modtaget.
El-plæneklipper er købt.
Vivi har aftalt med Ketty, at hun lægger referater fra menighedsrådsmøderne på sogn.dk
Ketty har lagt arrangementer ind. De ligger dobbelt pga. fejl hos sogn.dk
Anne skal meddele Stiftet, at hendes adresse skal ændres på sogn.dk.
Der er kommet navn på postkassen ved Ulse kirke.
Mogens har skrevet til Nationalmuseet, hvornår vi kan forvente svar på prøverestaurering vedr.
fugtproblemer i våbenhuset i Ulse kirke.
Helle har fået rettet navnet på kortet til Brugsen i Dalby, og nye kort sendes til provstikontoret.
4. Formanden orienterer / Vivi
Brusekabine i Annes hus er utæt. Smeden kommer og tætner det.
Slamsuger har renset afløb.
Store træer skal beskæres.
Vivi bestiller brænde.
Anne bekymret for at parkeringspladsen ved Ulse kirke bliver ødelagt af lastbiler, der vender på.
Den kan godt holde til det. Alt er godt.

Anne har nævnt til Vivi, at vi bør stille med kirketjener, når hun har tjenester i Kongsted. Det tager
vi på næste møde, når Anne kan forklare nærmere.
Vi har modtaget materiale om vejkirke. Vi takker nej til medlemskab.
Materiale fra Faxe kommunes teknik- og miljøudvalg om spildevandsplan 2022-2026. Høring den
22. november om ny spildevandsledning ved Jomfruens Egede, som vil berøre Øster Egede kirkes
areal.
5. Kontaktpersonen orienterer /Jan Ulrik
Tv2 har fået aktindsigt i fratrædelsesgodtgørelser ifm. personales fratræden. Jan Ulrik har svaret, at
vi ikke har udbetalt aftrædelsesgodtgørelse.
Der har været afholdt møde med Kongsted om samarbejde/sammenlægning. Vi inviterer biskoppen
til et fælles møde om en drøftelse om det videre samarbejde.
Stina er stadig syg.
Opdatering af vedtægter og personalehåndbogen pågår stadig.
Der afholdes opfølgende møde med kirkegårdspersonalet 5. november.
6. Præsten orienterer / Anne
Udgår
7. Personalerepræsentanten orienterer / Elinor
Udgår
8. Nyt fra udvalgene
a. Det stående udvalg
Intet møde afholdt siden sidst. Mogens indkalder til nyt møde.
Afrensning af kirkegårdsmuren mod p-pladsen ved Øster Egede 12.000 + moms og den østlige mur
7.200 kr. + moms, dvs. ca. 20.000 kr. + moms pr. år. Dette drøfter vi på januarmødet.
Reparation af sokkel ved gammel rod ved Øster Egede pris. 18.000 kr. + moms. Dette bør
prioriteres, da den er i dårlig stand. Det besluttedes at få repareret soklen med det samme. Mogens
sætter det i gang.
b. Aktivitetsudvalg
Vivi kan ikke deltage i udflugt i weekenden den 15. eller 16. januar. Vi drøfter nærmere på næste
møde.
9. Eventuelt
Helle har reserveret Ulse Forsamlingshus til mødet den 23. november, da Atterup ikke er vendt
tilbage. Pia har bestilt mad hos Erik Dam.
10. Underskrivelse og udsendelse af referat

