Hermed indkaldelse til ordinært mø- Dato: 10.06.13
de i Uldum-Langskov menighedsråd til afholdelse tirsdag d. 18 juni
Fraværende Karin Thomsen
2012 kl. 18.00 i mødelokalet i Ulog Aase Hansen.
dum Præstegård, Kirkegade 13,
Uldum.
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsordenen, v/ fmd.

2. Kirkernes liv og vækst, herunder nyt fra akt.- udvalget,
planlægn. af Skt. Hans aften
og Gademusik-festivalen
med bemanding af kirkens
telt, kagebagning til salg,
etc., v/akt. udvalg/alle.

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning
Godkendes med tilføjelse af et punkt 10.

2. Der er styr på Skt. Hans aften, bortset fra at vi mangler en
taler. Jørgen Vig forsøger at kontakte Ole Vind.
Der kommer et par stykker og hjælper med at stille telt op
lørdag eftermiddag.
Wilma, Bodil, Karen, Anne-Marie og Laila bager kage til
gademusikfestivalen. Leif og Niels hjælper med det
praktiske. Jette, Karen, Niels, Leif og Else passe boden. Vi
spørger Flemming om han som sædvanlig vil være
behjælpelig med bord og stole i boden.
Pengekasse og byttepenge er vigtig til begge arrangementer.
Aktivitetsudvalget informerer nærmere om sogneturen.
Vi drøfter informationsdækningen via kirkeblad, hjemmeside,
annoncer osv. og beslutter os for at undersøge om andre
kirker i provstiet kunne være interesseret i en fællesannonce
i Tørring Folkeblad.

3. Orientering, v. fmd.
3. Højskolen har forespurgt om muligheden for at låne kirken
til barokkoncert d.. 9 juli. Dette tilsluttes.
Kjeld Pedersen har forespurgt om kirkestier i sognet.
Spørgsmålet er, om de er beskyttet. Landmændene pløjer
hen over dem og stierne er som følge deraf af og til er meget
smalle. Menighedsrådet har ingen kompetencer vedr.
sådanne klager.
Jacob Tybjerg har spurgt, om kirken ville være interesseret i
at stille præstegårdshaven til rådighed for en form for byrum
for børn. Menighedsrådet synes det er en god idé.
Møde i stiftet d. 19. juni for nye menighedsrådsmedlemmer.
Afskedsreception for Margrethe Wind i stiftet. Thoralf tager
forbi.
Thoralf og Niels har ryddet op med gl. gravsten på Langskov
kirkegård. I alt 17 er nu væk.
4. Indkommen post, v/fmd.
4. Hotel Opus, Horsens.
Danmarks kirkelige Mediecenter
5. Orientering,
v/sognepræsten.

6. Kontaktperson, Karen Mikkelsen har færdiggjort udformningen af personalepolitikken, et stort arbejde, som
nu kan fremlægges til godkendelse, v/kontaktpersonen.

5. Annette fortæller om Stiftsmødet ”Vejen, sundheden og
livet”. Interessant drøftelse efterfølgende.

6. Mangler endnu at blive rettet til. På s. 6. tilføjes den nye
organisationsplan. Paragraf om PR-ansvarlig slettes.
På s. 22 : det tilføjes, at man kan få fridag til sit eget 25 års
jubilæum. Godkendes.
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7. Budgetudvalget: Orientering
omkring færdiggørelsen af
7. Anne Marie redegør for forholdet mellem de synsudsatte
budget 2014 og resultatet
arbejder og likviditeten. Anne Marie forklarer, hvordan de
heraf, v/kass./udvalget.
20.000, der er i underskud bliver fundet i budgettet.

8. Vedtægt for regnskabsfører
og for kasserer fremlægges 8. Godkendes.
til godkendelse, v/ kirkeværge Else Schmidt.
9. Evt. meddelelser fra medarBejderrepræsentanten,
v/medarbejderrepræsenanten.

9. Frafalder

10. Info vedr. gravermedhjælper
i Langskov kirke.
10. Karen informerer om møde med Malene Begborg fra
Jobcentret, som er gravermedhjælper Henrik Jacobsens
kontaktperson. Henrik kan højest arbejde fra 8 – 12 dagligt 2
dage ugentligt.
Det betyder at der kommer til at mangle medarbejdertimer,
hvorfor Ruben Madsen kommer ind og dækker de
manglende timer. I Jennie ferie er Eilif arbejdsleder ½ time
om ugen + telefonvagt.
Situationen evalueres til august.
11. Evt.
11.Thoralf har foranlediget, at der bliver skiftet alarm ved
Langskov kirke på onsdag.
Else informerer om, at man ved graverhuset skifter fra Dansk
kabel TV til TDC.
Annette informerer om Personsag på DNK

, den

underskrifter

