Hermed indkaldelse til møde i
Dato: 10.03.13
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse onsdag d. 20. marts
2013 kl. 18.00 i Uldum Præstegård. Afbud:
Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v/ formanden.

1. Dagsordenen godkendt

2. Kirkernes liv og vækst, herunder nyt fra aktivitetsudvalget, v/
aktivitetsudvalget/alle.

2. Anette orienterede fra sidste aktivitesudvalgsmøde bl.a.
med komsammen eftermiddag m/-Jørgen Larsen 17.9.13-,
Ronald Risvig og Karin Flensborg. Evt. aften komsammen
møde med Erik Lindsø d. 19.11.13 – måske sammen med
Højskolen
Skt. Hans gudstjeneste – Jazzarrangement m/ Poiken.
Julekoncert m/ Kim Sjøgren undersøges pt.af Poiken.
Til nogle af arrangementerne kan det blive nødvendigt at
opkræve entré. hvilket MR fandt i orden..
Årets sognetur går til Christiansfeldt og Koldinghus
Der var opbakning fra det øvrige MR til aktivitetsudvalgets
aktiviteter.

3. Orientering, v/formanden.

3. 1. runde af bispevalget blev afgjort den 19.3.13 hvor
Marianne Christiansen og Peter Hedegaard går videre til
næste runde.
Som ny gravermedhjælper er ansat Henrik Jacobsen.
Uffe er på kursus i 3 uger i planteliv, økologi og miljølære.
Info fra ”et sogn søger sammen”:
Niels deltog på menighedsrådets vegne. Man vil ændre
struktur på de kommende møder.
Man har arrangeret en ”affaldsdag” hvor man vil rydde op i
vejkanter m.m. søndag den 21.4.13

4. Indkommen post, v/formanden.

4. Støttekredsen (Løgum Kloster) der er indkommet en
opkrævning – men MR valgte at der ikke skulle indbetales til
dette.
Nyhedsbrev fra Haderslev Stift udleveret til Janni for
omdeling i kirkerne.
Bogkatalog fra bibelkataloget.

5. Orientering, v/sognepræsten.

5. Kaffeseddel udleveret fra Anette.
De ni læsninger søndag den 24.3.13 kl. 19 – Anette
opfordrede MR’s medlemmer til oplæsning.
Konfirmand bibler – skal vi fortsætte give konfirmanderne
biblen. MR besluttede at give konfirmanderne
højskolesangbogen i stedet med deres konfirmand ord i
skrevet.
7. april er der samlesangsaften kl. 19 hvor Anette opfordrede
til at komme med forslag til dette.
Minikonfirmand afslutning den 20.3.13 og gudstjeneste
søndag den 17.3.13 i Langskov Kirke og det forløb fint.
Løs snak omkring børnekor og mulighed for evt. oprettelse af
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6. Præsentation samt drøftelse og godkendelse af årsregnskabet for 2012,
v/kassereren.

6. Niels forespurgte betalingen på klaveret i Uldum, som
AMS havde styr på.
M.h.t. investeringerne fra synsudsættelses listen – så vil
AMS gerne have en mail fra de personer som er ansvarlig for
indkøb for dette.
Kirkeværgerne og kassereren prioriterer synsudsættelses
listen, således at der kan være dækning for udgifterne.
AMS gennemgik herefter årsregnskabet for 2012, der udviste
et overskud på driften på kr. 37.373.
Spørgsmål til konto 35 – kirkekor – det er ikke en retsigende
tekst – AMS vil kigge på om teksten er korrekt.
Regnskabet godkendes.

7. Drøftelse af gravernes
tidsmæssige udfordringer
med indtastningen af data i
det nye styringsprogram til
kirkegårdene. Der skal
findes en løsning. v/formanden.

7. Niels orienterede om, at Jenny næsten var ved at være
færdig med indtastningen.
Uffe er også ved at være klar således der kan udprintes
regninger i december.
Uffe har stadig mange oplysninger der skal indtastes, og
Else, Karen og Anne Marie har tilbudt deres hjælp og der er
aftalt hvornår det skal ske. Else tager kontakt til Uffe.
Det har været en stor opgave at få alle disse oplysninger
indtastet. Det kunne være en god idé hvis AMS kunne
deltage i et kursus.

8. Der er fra provstiet indkom- 8. Anette opfordrede til deltagelse i projektet ”lokal
met indbydelse til deltagelse kirkeudvikling” såfremt man havde tid og lyst til det.
i projekt ”Lokal KirkeudvikMenighedsrådet besluttede ikke at deltage i dette projekt.
ling”. Drøftelse omkring og
stillingtagning til vores evt.
deltagelse. Bilag 1 skal tjene
til forberedelse hertil, v/sogpræsten/formanden.

9. Drøftelse af etablering af
automatisk ringning i Langskov kirke. Oplæg v/kirkeværge Thoralf Jensen.

9. Tilbud på kr. 110.250. Thoralf har udarbejdet et budget på
tilbagebetalingen af investeringen, der viser at
tilbagebetalingen ville kunne ske over 2,7 år. Det vil så
senere skulle tages stilling til hvordan den ”sparede” tid hos
medhjælperen skal udmøntes.
Menighedsrådet mente at den automatiske ringning ville
være en rigtig god idé. Jenny fremførte også at hun syntes,
at det var en meget god idé.
Besluttede at man skulle arbejde videre med dette.

10. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten,
v/medarb.repr.

10. Ingen stedmoderblomster plantes inden påske p.g.a.
frosten.
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11. Gaver til MR’s medlemmer må ikke betales af
kirkekassen og er et privat anliggende i fremtiden.

12. Drøftelse og godkendelse af 12. Godkendt med et notat til § 5.
de af kirkeværge Else
Schmidts udarbejdede vedtægter for stående udvalg
og sekretær, (bilag 2 og 3).
v/ kirkeværge Else Schmidt.

13. Drøftelse af et medlem af
menigheden i Uldum Sogns
ønske om at donere en
trappelift til Uldum
Præstegård – fra hall`en til
1. salen, v/ kirkeværge
Thoralf Jensen.

Jørgen Laursen Vig orienterede medlemmet om, at
investeringen ville blive meget dyrere og derfor måtte takke
nej.

14. Evt.

Ny prosti revisor bliver fra 2013 Price Waterhouse Coopers
Indbydelse fra Middelfart Sparekasse til reception den
21.3.13.
Der er indhentet tilbud på kr. 140.000 for at få
Apostelfigurerne fremstillet igen - afventer
Jenny/Uffe ville gerne have adgang ”til den digitale
arbejdsplads” for at lette nogle af hendes arbejdsgange og
også i.f.t. Elses indtastninger. – Else undersøger muligheden
for det.
Uffe fremførte at en bisættelse udløste 4 ekstra timer og en
begravelse 7 ekstra timer.

Uldum, den 20. marts 2013

underskrifter

