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Hermed indkaldelse til ordinært me- Dato 30. april 2017.
nighedsrådsmøde i Uldum-Langskov menighedsråd til afholdelse
Fraværende: Jens Lundqvist
tirsdag d. 9. maj 2017 kl 18:00 i
Kristensen.
præstegården, Kirkegade 13 Uldum.
Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer: NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v/ formanden.

Dagsordenen godkendt.

2. Liv og vækst, herunder nyt
fra aktivitetsudvalget og om
udflugten i september. Planlægning af Sankt Hans arrangement, v/ udvalget/alle.

Der har været diskussion i udvalget omkring udflugtens
fortsatte eksistens i den nuværende form. Det besluttes, at vi
vil fortsætte med udflugten som vi kender den. Skt. Hans,
holdes som tidligere. Vi kan detailplanlægge ved MR. mødet
13. juni. Annette bestiller hos Bjerre Kød.

3. Orientering v/formanden.

Uldumgraveren er sygemeldt foreløbigt 14 dage. Der
arbejdes på at finde afløsning. Hvegholms 4 gravsten skal i
lapidariet. Herle er kommet på systemet til at kunne søge
nemrefusion. Der laves en åbning i bøgehækken ret vest for
kirkedøren for enden af den øst-vestlige hovedgang.
Åbningen er for bedre og mere logisk adgang til lapidariet.
Provsten har været i Langskov kirke, og ser behovet for
indvendig kalkning, Altertavlen er befængt med
skimmelsvamp og skal renoveres, når klimaforholdene i
kirken har forbedret sig. Vi afventer et evt. udspil fra
provsten.
Ole Andersen har repareret kirkediget i Uldum mod
Kirkegade og også lidt mod Poul Martin Møllers plads med
fint resultat. Der skal findes en løsning måske med et
muldlag inde bag ved diget for at sikre murkronen. Her skal
graveren med ind over, og i graverens pt. fravær afventes
dette. Der er enighed om formandens informationsniveau i
forhold til kurser.

4. Indkommen post v/formand- Kirkefondet, Kirkepartner, børnesagens fællesråd.
en.
5. Orientering v/sognepræsten. Babysalmesang er ikke kommet i gang. Det skyldes alvorlig
sygdom hos et af underviserens børn. Sognepræsten
forsøger alternativ løsning, og det ser ud til, at det kan
komme i gang med lidt forsinkelse. Sognepræsten har lavet
udkast til brochure som dækker Uldums nye altertavles
tilblivelse. Det vedtages at indkøbe 500 stk. Disse tænkes
sælges til kr. 10,- i våbenhuset. Lutherfejringen fortsættes,
og der søges aftale med Nanne Siff Rasmussen omkring et
arrangement i og omkring Uldum kirke, i efteråret.
6. Status på Uldum kirkes
istandsættelse. Skal der igen lægges tæppe i børnehjørnet? Præstestol, krucifix,
låsning af værdi-skab, flytning af knæfalds-sektioner,
bryllupper, pasning af pro-

Tæppe kommer på igen. (Thoralf og Niels). Der skal ikke
indkøbes ny præstestol, men 4 fletstole skal fornys i
fletningen (Thoralf, Jette) Krucifix kommer 10. maj. Låsning
af værdiskab finder graver og formand ud af. Formanden
arbejder med forskellige løsninger på flytning af knæfald. Der
tænkes på en løsning på pasning af projektor af
konfirmander/folk fra menigheden. Vedr. dørlås undersøger
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jektor under kirkelige hand- Thoralf Jensen om pris. Vedrørende korrektion af
linger, udarbejdelse af bromonteringen af projektoren, kontaktes forhandler Ulrik Boost.
chure, Lås på kirkens dør,
(sognepræsten)
så interesserede kan låse
sig ind uden for kirkegårdspersonalets arbejdstid, m.m.
v/formanden/sognepræsten.
7. Drøftelse af udgifts-problematik omkring buskørsel,
både vedr. børnekor og
konfirmander, v/ sognepræsten.

8. Flagning. Det er ønskeligt,
at flagene ved kirkerne, og
på torvet i Uldum kunne
hænge til ca. solnedgang på
de søndage og helligdage
(Torvet), hvor der er
gudstjenester. Drøftelse
omkring oprettelse af
flaglaug, v/sognepræsten.
9. Lukket punkt. Gennemgang
og drøftelse af de enkelte
punkter i mødereferat fra det
af 19. april d.å. afholdte møde mellem FAKK og graverne og kontaktperson og
personalekonsulent. Ref.
vedhæftet som bilag 1.
v/kontaktpersonen.

Langskovbørn foreslås selv at få sørget for transport til og fra
korskole. Der er tvivl om, hvor mange konfirmander, der skal
transporteres til Lindved fra Uldum og til Tørring fra Uldum..
Else Mogensen vil undersøge muligheder inden for flextrafik.
Niels Højsgaard undersøger muligheder ved kommunen.

Niels Højsgaard prøver at løse opgaven med flagning i
Uldum, både hvad angår kirkens flag og med det på Uldum
torv. Langskovs kirkes flagningsproblematik, søges løst med
en notits i kirkebladet.

Referatet gennemgået. Herle søger pris fra fa. ATOMA til
snerydning både i Langskov og Uldum. Der nedsættes et
udvalg til igangsættelse af vurdering af kirkegårdenes behov
for arbejdstimer bestående af: Kristian Bundgaard, Thoralf
Jensen, Ole Andersen, Herle Boldt Hansen og Else Schmidt.

10. Pause med spisning.
11. Budgetlægning for 2018.
(bilag 2, 3, og 4 ),
v/kassereren.

Budgettet blev behandlet og godkendt.

12. Gennemgang af første
kvartals regnskabsrapport.
(bilag 5 ), v/kassereren.

Kvartalsrapport behandlet og godkendt.
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13. Reparation af Langskov
kirkes korbue: Orientering
ved kirkeværge Thoralf
Jensen.
14. Orientering fra udvalget for
tilretning af personalehåndbog, v/udvalget.
15. Rengøring i præstegården:
Nuværende medhjælp vil
gerne tage 2 timer mere om
ugen. Men er det nok? Hvad
med den megen flytten rundt
med borde og stole, både
oppe og nede i bygningen.
Er det rimeligt, at præst, korleder og ledere af sorggrupper skal håndtere dette?
v/alle.
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Reparationen er færdiggjort, og der er afleveret en
godkendelsesrapport fra ingeniør Keld Nørgaard.

Arbejdet er i gang med 2 afholdte møder. Man er ca. 1/3
færdig.

Der er brug for flere resourcer. 4 timer om ugen er
opgraderet til 6 timers medhjælp som inkluderer rengøring af
det store bygningskompleks, bagning af kage, dækning af
borde til arrangementer etc. Kasserer og regnskabsfører
indarbejder i budget for 2018, at der skal flere resourser til at
drive præstegården på ordentlig vis, hvad angår rengøring
og til stadighed ommøblering i forhold til de forskellige
arrangementer.

16. Evt.
Niels Højsgaard meddeler, at det er hans vurdering, at det
gamle alterbillede kan komme på præstegårdens 1. sal, og at
det samme er tilfældet med rammen, som sandsynligvis kan
adskilles. De nyligt indkøbte bænke er meget lave, der
undersøges muligheder for at ændre højden.

Uldum, den 9. maj 2017.

underskrifter
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