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Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden,
v./formanden.

Godkendt

2. Kirkernes liv og vækst,
herunder evt. nyt fra aktivitetsudvalget. Bliver der
krybbespil med ”Lille
Stjerne” ind under jul?
v./aktivitetsudvalget/alle.

Intet krybbespil i år, da Sif har meldt fra til opsætning af
krybbespillet.
I.f.m. Hellig tre konger arrangementet sørger Jette og Else
for det praktiske.
V/ nytårsgudstjenesten i Langskov sørger Thoralf og Karen
for det praktiske og i Uldum søger Niels og Jørgen for det
praktiske.
Komsammen eftermiddag den 24.2.15 sørger Anne Marie og
Aase for det praktiske:
Der skal afleveres en lille blomst til den pårørende der har
mistet en ægtefælle og som stadig er bosiddende i vores
sogne. Jette sørger for at bestille blomsterne og Thoralf og
Else samt Niels vil gerne bistå med aflevering af blomsterne.

3. Orientering, v./formanden.

Niels har deltaget i Diakonimesse, som var en messe med
forskellige spændende tiltag.
MR finder ikke at der pt er behov for yderlige diakoni tilbud
men punktet tages op på januar mødet den 15.1.15..
Kirkens Forum har afholdt messe som Niels ligeledes
deltaget i.
For fremtiden fremsendes alle regninger via E-boks.
Dagsorden punktet meddelelser fra
medarbejderrepræsentanten på dagsordenen udgår for
fremtiden og evt. punkter der ønskes drøftet skal fremsendes
til formanden senest 10 dage før mødet..
Omkring plejeplaner oplyser provstiet at det ikke er et krav,
at der skal laves plejeplaner og der er ikke fastsat nogen
tidsfrist for dette.
Der er nedsat et udvalg bestående af graverne, formanden,
næstformanden og kirkeværgerne som afholder møde den
22.1.15 kl. 13 i Uldum.
Niels udtrykte tak til Jette for den tid hun har vikarieret hos
os.

4. Indkommen post,
v./formanden.

Skov og Landskab - kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde
Div. brochure bl.a. kirkepartner, bibelselskabet, børnesagens
fælles råd, folkekirkens nødhjælp

5. Orientering v./Jette Langgaard.

Jette udleverede provstianalyse samt nøgletal for 2014.
Tælling
Jette oplyste at der skal tælles på de tilstedende værende
personer til arrangementer, gudstjenester m.m. som der
foregår i egne lokaler.
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Ida vil sørge for at indberette dette.
Niels skal indberette fra MR møderne.
Lidt udfordring med at få konfirmanderne frem til
konfirmationsforberedelse, da skolerne har ”glemt” at få
konfirmanderne af sted.et par gange.
Annette og Jette har aftalt at konfirmanderne får et
kirkegangs ark som de skal udfylde i.f.m. gudstjenesten.
Mini konfirmanderne holdt afslutning den 26.11.14 hvor der
deltog ca. 50 personer. Minikonfirmanderne skal gå Lucia
optog den 12. dec. på skolen og på plejehjemmet.
Jette har været glad for at være vikar her hos os.

6. Tørring-Hammer MR. har
henvendt sig omkring vores
evt. interesse i at deltage i
fællesannoncering samt at
etablere fællesarrangementer. Drøftelse heraf,
v/formanden.

Det blev besluttet at Niels deltager i et uforpligtende møde
sammen med Tørring-Hammer MR. .

7. Valg af formand,
v./formanden.

Niels blev valgt som formand

8. Valg af næstformand,
v./formanden.

Jette blev valgt som næstformand

9. Valg af kontaktperson,
v./formanden.

Leif blev valgt som kontaktperson

10. Valg af kirkeværger, kasserer, sekretær, bygningssagkyndig og underskriftsberettigede, v./formanden.

Anne Marie blev valgt som kasserer, Hans Østergård som
bygningssagkyndig, Else og Thoralf som kirkeværger. Anne
Marie og Niels som underskriftsberettigede og Karin som
sekretær.

11. Fremlæggelse og drøftelse Kvartalsrapporten blev godkendt.
af juli kvartals regnskabsrapport, v./kassereren. (bilag
1 nærstuderes inden
mødet).

12. Status på kunstprojektet for
Uldum kirke og drøftelse af
det videre forløb, v./Leif
Nielsen / kunstudvalget.

Lige nu er projektet gået lidt i stå ifølge Leif, da vi afventer
svar fra Kosta Boda omkring prisen og manglende
kontakt/aftale med arkitekten.

13. Drøftelse af det nye
kirkeblads udseende, lay-

Kirkebladsudvalget – Aase, Niels, Jette og Annette afholder
møde hvor de fremførte punkter på MR mødet drøftes. Niels
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Beslutning
kontakter Annette for at høre om torsdag den 8.1.15 kl. 15.30
kan passe.

14. Fastlæggelse af 1. mødedato i det nye kalenderår,
v./alle.

Mødedato bliver den 15.1.2015

15. Evt. meddelelser fra
medarbejderrepræsentanten, v./Uffe Schacht.

Uffe vil sørge for frokost sammen med Kirsam folkene når de
er færdige med gran pålægning.

16. Evt.

Reb v/ Uldum kirke – Niels sørger for udskiftning
Else oplyste at der er en regning fra Langskov Kirkegård der
ikke er blevet betalt. Der fremsendes anbefalet brev med de
betingelser for ryddede gravsteder.

Uldum, den 27. november, 2014.

underskrifter

