1. Hermed mødeindkaldelse Dato: 29.sept. 2013.
til ordinært møde i UldumLangskov menighedsråd
til afholdelse tirsdag d. 8. Fraværende: Annette LysterClausen, Leif Nielsen.
oktober 2013 kl. 18.00 i
Uldum Præstegård.
Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen, v./fmd.

Dagsordenen godkendt.

2. Kirkens liv og vækst.
Herunder evaluering af
seneste aktiviteter samt
evt. nyt fra akt. udv.,
v./alle.

Christiansfeld udflugten har fået positive tilbagemeldinger.
Sangaften i Uldum kirke var et rigtig godt arrangement.
Babysalmesang – deltagerne meget positive omkring dette –
se pkt. 6.
Konfirmanderne har været på besøg hos nogle af MR
medlemmerne og de udviste stor spørgelyst og det var positivt
møde.
Aktivitetsudvalget orienterede om de kommende planlagte
arrangementer.

3. Orientering ved
formanden, herunder også
meddelelser fra
sognepræsten i dennes
ferie-fravær, v./fmd.

Et sogn søger sammen – Niels har været til møde og
orienterede om MR aktiviteter. Der kommer nok et
aktivitetsrum i ”haven”.
Ejeren af Kirkegade 15 har rettet henvendelse p.g.a. høje
træer der skygger/hænger ind på hans grund. Niels er ved at
undersøge det i kommunen, således MR ved hvilke regler der
er gældende.
Der er opsat gelænder op langs indgangen til Uldum Kirke da
Annette var så uheldig at falde ned fra det høje stykke.
Omkostningerne vil ca. udgøre kr. 7.000 kr. og Niels har
orienteret provstiet omkring dette.
Niels undersøger regler omkring telefoni/mobiltelefoni.
Det vedtages at der serveres kransekage og portvin til
allehelgensaften. Niels kan ikke deltage, men Jørgen vil godt
være stand in.

4. Indkommen post, v./fmd.

Håndbog fra samvirkende menighedsplejer – kan lånes hos
Niels.
Kreditnota fra Jyskemedier p.g.a. for sent udgivelse af
kirkebladet.
Thoralf orienterede om at kloakken ved Langskov Kirke er
blevet renoveret og lovliggjort.

5. Drøftelse af brug af
Facebook til annoncering
af vore arrangementer,
v./alle. Se bilag 1.

MR besluttede at overdrage dette til Ida i.h.t. bilag 1.
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6. Forespørgsel fra babysalmesang om perioden
kan forlænges v/fmd

7. Årsregnskabet for 2012 er
færdigrevideret og er
fremsendt med revisionsprotokolat med 1 bemærkning vedr. gravstedskapitaler, v./kassereren.

8. Drøftelse af opsætning af
gelænder på rampen til
Uldum Kirkes indgangsdør, foranlediget af faldulykke efter sangaftenen
søndag d. 29.sept. v./
Fmd./Alle.

9. Evt. meddelelser fra
medarbejderrepræsentanten, v./
medarb.repr.

Spisning
10. Drøftelse af muligheden
for fælles kirkeannoncering, v./alle. Se bilag 2.

11. Drøftelse af
debatoplægget vedr.
styringsstruktur i
folkekirken. Der kan
afgives høringssvar inden

Perioden skulle ifølge den nuværende aftale slutte den
8.11.13, men ønskes forlænget. MR kan godkende at perioden
forlænges men den nærmere dato herfor skal aftales med
Annette, dog anbefaler MR 4 gange hvis det praktisk er muligt
for Annette.

Annemarie orienterede om at der var fremsendt en
bemærkning til årsregnskabet – en ren teknisk bogføring, som
er taget til efterretning hos MR. Regnskabet var ellers
godkendt.

MR har besigtiget gelænderet og godkender løsningen.

Ingen meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
Annemarie vil sammen med graverne aftale dato for
prøveudskrivning af regninger.
Der udskiftes toilet m.m. på handicaptoilettet i Uldum. Regning
på disse ting skal fremsendes særskilt til provstiet.
Drøftelse om toiletterne skal være åbne eller aflåsede.
Graverne laver en prøveordning med at lukke toiletterne fra om
eftermiddagen og til næste morgen og holde dem åbne i
weekenden.

MR syntes det kunne være en god idé fx at prøve at annoncere
i Tørring Folkeblad i fx en prøveperiode og vil arbejde videre
med dette. Dog ville man gerne se udkast på annoncerne. Der
skal også undersøges hvad de øvrige MR som også
annoncerer i Tørring Folkeblad mener om den fælles
annoncering.
Annette/aktivitetsudvalget foreslås som tovholder.
Niels kom med et oplæg og fremførte samtidigt at der ikke blev
taget nogen kompetencer fra MR i.f.t. nu.
Der var stor enighed om at støtte model 3 i debatoplægget.
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30. oktober, hvilket
Annette og Niels formulerer herefter et høringssvar.
formanden (N H) opfordrer
til at vi gør.
Dette kræver imidlertid
enighed i MR om
indholdet i høringssvaret,
og afhængig af
drøftelsesforløbet, kan der
evt. udpeges et lille udvalg
til at formulere indholdet.
Oplæg ved fmd. v./alle. Se
bilag 3.

12. Evt.
Omkring alterdugene i begge kirker vil Aase og Karen rette
henvendelse til Annette for at aftale det videre forløb.
Orientering om åben højskole den 28.1.14 med Ahmed Akkari.
Thoralf orienterede om at P-pladsen ved Langskov Kirke
forventes færdiggjort i løbet af oktober måned.
Der blev rejst spørgsmål omkring diæter og
kørselsgodtgørelser. Ved kirkesyn og provstesyn fås der
automatisk diæter med mindre man frasiger sig det. Punktet
sættes på næste møde.

, den

underskrifter

