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

Tirsdag den 27. april 2021 

i konfirmandstuen, Ulse Præstegård 

med følgende deltagere: Vivi, Mogens, Jens, Nicolaj, Jan Ulrik, Helle, Pia og Maria (fra kl. 18)  

Afbud fra Elinor, Anne og Michael 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Budgetønsker for 2022 /alle 

Musiske indslag ifm. faste kirkelige tjenester – kr. 100.000 

Kirkekoncerter – kr. 60.000 

Foredrag mv. – kr. 80.000 

Kurser – kr. 25.000 

 

Beskæring af lindetræer ved Ulse kirke 

kr. 20.000 

3. Maria fremlægger ang. regnskab 2022  

Maria redegjorde for arbejdsprocessen for budgetlægning for 2022, og budgetudkast blev udarbejdet. 

 

4. Formanden orienterer / Vivi 

Præsteboligen er solgt til 1.8 mio. kr.



Ansøgningen til 5 %-puljen om hårde hvidevarer til præsteboligen blev afvist. 

Der skal indkøbes stenplade, som skal lægges ved siden af gaskomfuret, da Anne tager den nuværende med 

sig. Er aftalt med køber. 

Der arbejdes stadig på oprettelse af nem-id. 

Maria fra regnskabskontoret har fået adgang til banken. 

Udvalget for Vester Egede kirke holder møde efter sommerferien. 

Vivi valgt som formand for regnskabskontorets bestyrelsen. Næste møde 22. juni. 

Landinspektør – 3 regninger – kirkegårdskort. 

Olietank ved præsteboligen. Ingen papirer på, om den blev lukket af med sand eller gravet op. Ikke 

registreret hos kommunen. Vivi ringer til entreprenøren. Den nye olietank skal registreret.  

Vivi kontakter Stiftet og anmoder om at hun får Stiftsbladet og Landsforeningens blad + får Pias og Bentes 

blade annulleret. 

 

5. Kontaktpersonen orienterer / Jan Ulrik  

Møde i planlægningsgruppen for kirkegårdsadministrationen. Det administrative arbejde lægges hos 

graverne i stedet for hos Ketty m.fl. Kirkegårdssystemet i Skovbo skal opgraderes. 

Endnu intet nyt om, hvornår Elinor er klar igen. 

Ninas far hjælper til med graverarbejdet i begrænset omfang. Jeanett, som har været ansat før, kommer og 

vikarierer. 

Sanger og organist på plads over sommeren. 

Kongsted har henvendt sig om et mere formaliseret samarbejde. Jeanette vender tilbage med forslag til 

mødedatoer mellem repræsentanter fra begge råd. 

6. Kirkeværge orienterer/Mogens: 

Kirkegårdsvedtægterne skal revideres. 

Mogens’ referat fra kirkesyn drøftes i det stående udvalg. 

Joachim har indbetalt kr. 50.000 for pasning af grevekirkegården ved Øster Egede kirke for 30 år til Gias. 

 

7. Eventuelt 

Pias e-mailadresse: pia.rasmussen@c.dk 

Intet yderligere til referat. 

8. Underskrivelse og udsendelse af referat 

Referatet underskrives på næste møde. 


