Hermed indkaldelse til ordinært
menighedsrådsmøde i UldumLangskov menighedsråd til
afholdelse tirsdag d. 14. maj 2013
kl. 18.00 i menighedslokalerne i
Uldum Præstegård, Kirkegade 13,
Uldum.

Dato: 5. maj, 2013.

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende:
Kirkeværge NH
Thoralf Jensen
Uffe (mødt kl 19)

1. Godkendelse af dagsordenen, v./formanden.

1. Godkendt

2. Kirkernes liv og vækst,
herunder nyt fra aktivitetsudvalget (Skt. Hans arr.
mm.), v./ aktivitetsudvalget.

2. Leif og Uffe står for det praktiske omkring gudstjeneste 2.
pinsedag.
Ang. Skt. Hans gudstjeneste
Telt, borde m.m. – Leif spørger Flemming
Bål – Thorleif
Båltaler - ???

3. Orientering, v./formanden.

3. Har deltaget i Bispevielse af Marianne Christiansen. Det
har været en stor oplevelse at deltage i.
Gennemgang af gravstene på Langskov Kirkegaard m.h.t.
fredningsstatus sidste år har medført at ca. 10 sten kan
genbruges. Det beløb der fremkommer ved det skal bruges
til forskønnelse. Der var 10 sten som ikke kunne genbruges
men skal til genknus og det skal der betales for. Afventer
med stenene til genknus indtil der er vished for hvor mange
sten der skal genknuses fra Uldum Kirke. Jørgen spørger
Colas om mulighed for genknus.
Sten der er over 100 år men ikke er fredet skal fjernes fra
gravstederne.
Der skal være gennemgang af stenene på Uldum Kirkegård i
sensommeren, med deltagelse af Else, Jørgen og Niels fra
MR.
Else Grøngård har en gammel pc som hun overtager fra MR.

4. Indkommen post,
v./formanden.

4. Div. blade er modtaget – Kirken i dag, Kirkefondet, Nyt fra
danske sømandskirker, brochure fra kirkeligkunst og div.
reklamer for arrangementer,

5. Orientering v./sognepræsten.

5. Annette har deltaget i prostimøde.
Spændende foredrag om konfirmandundervisning.
Der blev også drøftet emnet ”lørdagsdåb”. Det er vedtaget i
Prostiet at der ikke er lørdagsdåb med den begrundelse, at
dåben hører hjemme under gudstjenesten.
Vielser må nu foregå i det fri såfremt præsten vil forestå det.
Annette har deltaget i et Kirkegaard seminar.
Det næste kirkeblad er nu afsendt til trykken og udsendes ca.
1.6.2013.

6. Behandling af 1. kvartals
regnskabsrapport, v./kassereren.

6. Anne Marie udleverede kvartalsrapporten for 1. kvt. 2013
– der blev godkendt.
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7. Budgetlægning for regnskabsår 2014. Dette kan
være en stor mundfuld, og
punktet kan tage lang tid.
Kassereren har et oplæg
klar, og ud fra gennemgangen af dette oplæg
afgøres det, om punktet af
tidsmæssige årsager må
udskydes til et separat
møde. Budgettet skal være
færdigt til aflevering pr. 1.
juni, v./kassereren.

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende:
Kirkeværge NH
Thoralf Jensen
Uffe (mødt kl 19)

7. Anne Marie fremlagde det fremskrevne budget for 2014.
Vil tage kontakt til provstiet for at få klarhed over
tilbagebetalingen og vil tjekke op på forskellige poster der
blev drøftet på mødet.
Niels, Annette, Leif, Thoralf og Anne Marie laver 1. udkast på
møde den 29.5. kl. 16 og sender det til aflevering
pr.1.6.2013.
Hvis MR medlemmerne har kommentarer må de meget
gerne maile dem til Annette.
Når budgettet er kommet retur fra Provstiet med deres
kommentarer skal MR gennemgå budgettet.
Der er kommet en rettelse til årsregnskabet for 2012, da
Anne Marie har fundet en bogføringsfejl. Regnskabet er
efterfølgende ændret hos Prostiet.

8. Evt. meddelelser fra med8. Uffe arrangerer møde med Thoralf omkring prioritering af
arbejderrepræsentanten,
synsudsatte ting.
v./medarbejderrepræsentanten.
9. Status for det igangværende
arbejde med at finde en
løsning for udsmykningen af
Uldum Kirkes kor efter
tyverihændelsen i februar,
v./sognepræsten.
10. Godkendelse af kirkeværge
Else Schmidts udarbejdede
vedtægt for kontaktperson,
se bilag 1, v. kirkeværge
Else Schmidt.

11. Orientering om debatoplæg
fra ” Udvalget om en mere
sammenhængende og
moderne styringsstruktur for
folkekirken”, v. formanden.

9. Der er nedsat følgende udvalg.
For udsmykningen af kirken: Aase, Thyge, Birgit Liengaard,
Leif, Jette og Annette. Der afholdes møde den 29.5. kl. 14
Fondsudvalg: Thoralf, Jørgen, Anne Marie og Niels.

10. Vedtægten godkendt.

11. Oplæget kan findes på www.miliki.dk under punktet
”kirke”, ”folkekirken”, ”Folkekirkens styringsstruktur”.
Der er høringsfrist på debatoplægget til torsdag den 31.
oktober 2013 kl. 12.

12. Evt.
12. Karen orienterede om gravermedhjælper Henrik
Jakobsens ansættelse i flexjob. Der ydes 24 mentortimer til
Jenny i.f.m. Henriks ansættelse fra jobcenteret.
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Det er lidt uvist hvor mange timer Henrik kan arbejde, og der
må tages vikar hvis der mangler hjælp.
Karen har deltaget i møde for kontaktpersoner hvor de har
drøftet personalepolitik. Karen vil sende hendes udkast på
mail og det drøftes på næste MR møde den 18.6.13.
Der kommer rapport på præstegårdens bygninger fra
Energitjenesten.
Vedr. tyveri i Langskov Kirke – døren til kapellet er ødelagt
og det er anmeldt til politiet og til forsikringen.

Uldum, den 14. maj, 2013.

underskrifter

