Hermed indkaldelse til ordinært me- Dato: 14. november 2016.
nighedsrådsmøde i Uldum-Langskov menighedsråd til afholdelse
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Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v/formanden.

Godkendt

2. Kirkernes liv og vækst, herunder nyt fra aktivitetsudvalget, bl.a. orientering om
oprettelse af frivillighedsteam, v/aktivitetsudvalget/alle.

Niels orienterede om frivillighedsteamet og hvor langt de er
pt.
Helligtrekonger møde bliver 5.1.2017
Aktivitetsudvalget har besluttet at komsammen eftermiddag i
februar vil blive Lokalhistorisk Forening fra Ølholm der vil
forsætte deres fortælling om Ølholm kær, tørvegravning m.m.
I marts håber aktivitetsudvalget at det kan passe at Wallin
kommer og fortæller om hans kunstværker m.m.
I løbet af 2017 vil der bliver 4 forskellige foredrag ifm. Luther
året 2017.
Aktivitetsudvalget arbejder med at Julekoncerten 2017 evt.
kunne være Martin Jönsson og Ivan Pedersen
Obs på Folkekirkens Nødhjælps indsamling 2017, hvor Niels
er indsamlingsleder

3. Orientering, v/formanden.

Formanden orienterede om, at der har været 2
sygdomsforløb der har belastet økonomien i indeværende år.
Denne yderligere omkostning er der indkommet kr. 123.000 i
refusion der dækker 2015/16 fra provistiet fra 5% midlerne.
Der er frigivet kr. 70.000 for manglende rentetilskrivning fra
stiftet.
Der er i gang sat synsudsatte ting. Derudover skal der
foretages prioritering af de resterende ting på synsudsatte
listen.
Der er udarbejdet ny ansættelseskontrakt til Anette Trautner.
Lønforhandlingerne for 2017 er færdigbehandlet for Jennie
og Pojken.
Firmaet Birk og Svenning har ændret navn og hedder nu
Linjen. I den forbindelse har Niels og Thoralf været til
reception.
Der bliver afholdt licitation på varmeanlægget fredag den
25.11.16.

4. Indkommen post, v/formanden.

Indkommet brochure fra:
Bibelselskabet
Børnesagens Fællesråd

5. Orientering, v/sognepræsten.

Konfirmand undervisning er opstartet i november måned, og
går vældig godt.
Minikonfirmanderne stoppede ved efterårsferien.
Babysalmesang starter op igen til foråret.
Der har ikke været oprettet sorggruppe i efteråret pga
manglende interesse, men gruppen forsøges startet op i
februar måned.
Palmesøndag den 9. april er der indvielse hvor Biskop
Marianne Christiansen deltager.
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6. Orientering om mulig ændring af konfirmandundervisningen fra 7. skoleår til 8.
skoleår, v/sognepræsten.

Annette orienterede om henvendelse fra SSP omkring mulig
ændring af konfirmandundervisning fra 7. til 8. klasse.
hvor, der også har været drøftelser med de implicerede
skoler. Menighedsrådet indstiller at man flytter konfirmationsundervisningen til 8. kl.

7. Nyt fra diakoniudvalget,
v/udvalget.

Niels orienterede om at Gudstjenesten på Plejehjemmet
fungere tilfredsstillende, og at ”en til en” samtaler bliver
iværksat inden jul.
Annette opfordre til at der oprettes en ”besøgs-tjeneste” til
brug for personer i eget hjem
Niels vil sørge for at uddele en juleblomst til de efterladte.

8. Økonomi: regnskab 2015
godkendt, v/kassereren.

Regnskabet er godkendt.

9. Økonomi: behandling af
regnskabsrapport for 3.
kvartal 2016, v/kassereren.
(Bilag 1).

Kvartalsrapporten godkendt.

10. Status på istandsættelsesog kunst-projektet i Uldum
kirke. Fyldig orientering,
v/formanden/kirkeværge
Thoralf Jensen og sognepræsten. Der skal diskuteres
apostelfigurernes nye placering, det gamle alterbilledes
fremtidige placering, farven
på korvæggene m.m. ( Bilag
2: Visualisering med en lys
blå farve i koret.).

Ifm. med drøftelse af apostelfigurernes placering blev det
besluttet at MR prøver at sætte figurerne op og derefter
træffer en beslutning. Det blev også besluttet at det gamle
alterbillede nedtages og ikke skal opsættes påny.
Det blev besluttet at der fortsat skal være levende lys i
siddevæggen i Skibet i Uldum Kirke .
Niels og Thoralf søger for at der bliver indhentet tilbud på
knæfaldet og derefter træffer MR beslutning om farver,
polster m.m.
Ift. lydanlæg vil der komme en leverandør den 29.11. og
udarbejde et tilbud. Derudover vil der senere komme en
anden leverandør med et andet tilbud.
Det er vigtigt at have fokus på at anlægget også kan bruges
ifm. koncerter.

Niels takkede de afgående medlemmer.
11. Tak til de afgående
medlemmer, v/formanden.
Niels låner lokaler 2. juledag.
12. Evt.

Uldum, den 23. november 2016.

underskrifter

