
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Flødstrup-Ullerslev 

Menighedsråd  

 
 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet tirsdagd.08.02.2022, kl. 17.30 på Dalgaard, med spisning efter mødet. 

 

Deltagere: 

 
Peter Wagner Mollerup (PWM), formand 

Allan Lau (AL), formand for præstegårdsudvalget 

Niels Uffe Jørgensen (NUJ), formand for kirke – og kirkegårdsudvalg samt byggeudvalget 

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER), sekretær og formand for valgudvalget 

Kirsten Pedersen (KP), kontaktperson og næstformand 

Anne Marie Kristensen (AMK) 

Anders Dyrhave Jensen (ADJ) 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK), sognepræst 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører og kasserer 

Mona List Kristensen (MLK) suppleant 

Poul Olsen (PO) suppleant 

Ina Nielsen (IN) suppleant 

 

Møde indledes med fællessang, som vælges på skift af deltagerne.Til dette møde vælger Peter sang, fra den nye 

højskolesangbog, til før og efter mødet.Til dette møde skal vi synge nr. 269: I sne står urt og busk og nr. 40: Her vil 

Ties, her vil bies. 

 

Dagsorden: 

 

1. Referat fra sidst 

2. Behandling af diverse vedtægter (ER) 

3. Profil for den kommende præst  

4. Status fra: 

- Formand/næstformand/kontaktperson (PWM/KP):  

- Kasserer/regnskabsfører (JEJ): 

- Kirkeværge(BT): 

- Præster (AK):  

- Medarbejderrepræsentanten (HH) 

- Byggeudvalget (NUJ) 

- Kirkegårdsudvalget (NUJ) 

- Præstegårdsudvalget (AL) 

- Aktivitetsudvalget 

5. Evt. 

6. Næste møde:d. 08.03.2022, kl. 17.30 på Dalgaard. 

 

 

Mødet afsluttes med fællessangog et fadervor. 

 



                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Flødstrup-Ullerslev 

Menighedsråd  

 

Langtved d. 30.01.2022 

 

Peter Wagner Mollerup 

Formand 

  



                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Flødstrup-Ullerslev 

Menighedsråd  

                                                                                                                                Dalgård 8. Februar 2022    

 

  

1. Referat fra  sidst Godkendt 

2. Behandling af diverse vedtægter ER Menighedsrådet godkendte de udleverede vedtægter, 
med den ændring, at der vedr. kirkegårdsudvalg og 
præstegårdsudvalg sker indraportering sker ved 
formandens foranstaltning og ikke udvalgsformændene. 
Udvalgene fortsætter arbejdet med de øvrige 
vedtægter. 

3. Profil for den kommende præst Medlemmerne fremkom med forslag til foreløbig profil 
for en kommende præst, ud fra stikordet, hvad kan vi 
tilbyde den nye præst. De mange punkter vil blive 
sammenskrevet på et udvalgsmøde torsdag 10. Februar 
kl. 16, hvortil der ikke er offentligt adgang. 

4. Status 
Formand/næstformand 
 
 
Kasserer/regnskabsfører 
 
 
Kirkeværge BT 
Præster AK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejderrepræsentant HH 
 
 
 
 
Byggeudvalg NUJ 
 
Kirkegårdsudvalg  NUJ 
 

 
Næstformanden orienterede om arbejdet med ny 
alterdug til Ullerslev kirke. 
Formanden omtalte de sidste avisartikler i dagspressen. 
Afbud fra Jens Erik, kassereren. De ansøgte 5 % midler 
kr. 61.296 er blevet tildelt, ligesom omkon. midler 
ligledes blev bevilliget kr. 107.131. 
Stormskader på tag og tårn på begge kirker er udbedret. 
Det nye kirkeblad er omdelt. Det nye konfirmandhold er 
delt, der arbejdes på tur til Odense. Minikonfirmander 
opstartets i foråret. Mulighed ønskes for at indkøbe 
ekstrahjælp til det kommende konfirmandhold, grundet 
et noget støjende og aktivt hold, evt. Therese. 
Der arbejde på afskedsgudstjeneste 21. August kl. 09 i 
Flødstrup og kl. 1030 i Ullerslev med efterfølgende 
arrangement på Dalgård. 
Samtidig arbejdes på indsættelse af kommende præst 
den 4. September efter samme model. Menighedsmøde 
med efterfølgende arrangement den 18. September. 
Der arbejdes på et åbent hus arrangement i 
præsteboligen og gudstjeneste på St. Bededag 13. Maj i 
Flødstrup. 
Aftalt, at ved 1 gudtjeneste i sognet bibeholdes 
altergangen, ved 2 gudstjenester er der kun altergang kl. 
1030. 
Samarbejdsaftalen med de andre sogne halter, aftalt at 
kontaktpersonen og medarbejderrepræsentanten 
holder summemøde for afklaring af problemstilling. 
Punktet behandles efterfølgende som punkt på 
dagsordnen. 
Byggeudvalget har afholdt møde med arkitekt og 
entreprenørerne bl.a. vedr. tidsplanen. 
Problemer med højtalersystemet i Ullerslev kirke, der 
arbejdes med sagen. Projektmaterialet vedr. borebiller 



                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Flødstrup-Ullerslev 

Menighedsråd  

 
 
 
Præstegårdsudvalg AL/ER 
 
Aktivitetsudvalg 

og skadedyr i Flødstrup kirke er nu fremsendt, pris i 
omegnen af 0.5 million kr. Totalrenovering af orglet i 
Flødstrup skal fremskyndes. 
Der skal foretages jævnligt eftersyn af vand på 
anlæggene i Flødstrup og Dalgård. 
Anne Marie arbejder videre med planer for 
menighedsudflugten, forventer at kunne fremlægge 3 
forskellige forslag. Det ene forslag har pris på kr. 700 pr. 
deltager. 
Hans oplyste vedr. Sct. Hans aften og julemarkedet. Det 
er aftalt at menighedsrådet står for rammerne, 
hvorimod Udvikling Ullerslev står for alt det med 
økonomi/indtægt/salg 

5. EVT  Jens Erik skal sørge for at cvr.henvendelse 
sker til ham og ikke til den tidligere forretningsfører. 

6. Næste møde Tirsdag den 8. Marts 2022 kl. 1730 

 


