
Referat af menighedsrådsmøde i Ulsc-Vcstcr Egede-Øster Egede sognes 
menighedsråd 

Tirsdag d. 17-8-2021 På Provstikontoret i Rønoede 

Afbud fra: Michael, Anne, Jan Ulrik og Pia 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra sidst møde/ Vivi_ 

Trailer, Nina har købt en ny og en lås til den så den skal stå i værkstedet indtil 

videre 

Håndværker i Annes nye hus blev færdige til tiden 

Ny brusekabine koster kr. 16.810 incl. Alt. Og godkendt til opsætning. 

Fældning af træer der arbejdes stadigvæk 

Alterdug venter stadig 

Graverne har været i Annes have 02 det er færdii?t 

Ninas tillæg bliver lavet om til en bonus 

Tagrender og vandkasser i Ulse er i gang 

3. Formanden orienterer/ Vivi 
19 VE er der en ny flagstang på vej, den gamle var flækket 

Kirkegangen er blevet nonnal igen 

Anne har bestilt en brandboks kr. 17.000 ex. Montering 

Møde i Regnskabskontorets bestyrelse, der arbejdes på en ny betalingsfonn til 

de tilmeldte sogne (se bilag) møde med Provstiet d. 25/8 

4. 4. Kassereren orienterer/ Nicolaj 

Der arbejdes stadig med Annes fibernet, men hun får et ekstra forbrug på data 

indtil det kommer op at køre. 

a. godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvt. 2021 

kvartaltrapport godkendt 

Kvartalsrapport vedl. som bilag 



b. Beslutning om tab af debitorer, gennemgang og godkendelse tabsføring 

Ketty har sendt en liste over manglende og for meget betalte debitorer og en liste 

med spørgsmål, den er gennemgået og skrevet bemærkninger på og den kommer 

retur til Ketty for løsning, 

c.Optimering af gravstedsfakturering 

Maria anbefaler at vi far CPR optimering og E-boks modul så vi kan få fat i alle 

Jan Ulrik og Mogens er i gang med at aftale med Ketty om hvordan vi gør 

fremover mht. fakturering og rykkerprocedure 

5. Kontaktpersonen orienterer/ Vivi 

Nina og Elinor tager på Plante/have/maskine messe i august 

Telefonen skal være slukket uden for arbejdstid og ligge på det kontor hvor den 

slutter. Nicolaj arbejder på en nemmere løsning. 

Kongsted kirke har pt. Ikke nogen graver og vores graver og gravermedhjælper 

vil gerne tage der op hvis og når der er tid og luft til det, vi har sagt ok til det. 

Møde med Kongsted endnu ikke på plads vi venter på at de vender tilbage, Vivi 

og Jan Ulrik rykker Jeanette for et møde 

Møde 25/8 vedr. Elinor og arbejdstid 

6. Personalerepræsentanten orientere/ Elinor 

SkarIdespande i Ulse el stadig et problem, Vivi afmelder dagrenovation hos 

Faxe Forsyning, og det skal laves om til Erhvervs renovation hos Remonclis 

7. Kirkeværge orientere/ Mogens 

Inventarlisten vokser både i papirudgaven og også på et US,B stik 

1 års syn på kalkning i ØE der er meget der skal udbedres og det bliver klaret i 

september, 

ØE ydermur mod parkeringsplads er grim igen årlig kalkning kommer på 

budgettet fremover. 

Træstub ved graverkontor er ved at ødelægge muren, Mogens undersøger hvad 

det koster at få det udbedret. 

Vedr. våbenhuset i Ulse så godkender menighedsrådet Arkitekt Brian Hansen 



• 

Arkitektfirmaet KHT Krog Hansens Tegnstue ApS om at være 

bygningkoordinator på projektet. Mogens tager kontakt til ham 

8. Nyt fra udvalgene 

a. Det stående udvalg 

Har ikke haft møde 

b. Aktivitetsudvalget 

l-l ~r 1k-lcP. haft mArle 

c. c. Ud.flugtsudvalget 

Har ikke haft møde 

9. Eventuelt 

Kørselsbemyndigelse på Nina er klaret 

10. 

C. 

10. Godkendelse og udsendelse af referat 

referat udsendes og det underskrives ved næste møde da vi ikke har mulighed 

for udskrivning. 

(J tu · 


