Hermed indkaldelse til møde i UlDato: 19. 08.2013.
dum-Langskov Menighedsråd som
afholdes onsdag d. 28. august 2013
Fraværende: Else Schmidt,
kl. 18.00 i Uldum Præstegaard.
Karin Thomsen.

Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v/ formanden.

1. Der er afbud fra Else Schmidt, Uffe Stoustrup og
Karin Thomsen.

2. Kirkernes liv og vækst,
v/alle.

2.Kirkebladet er kommet, hvor efterårets arrangementer er
beskrevet. Vi diskuterer arrangementet på højskolen.
Annette foreslår, at man fører dåbsfamilierne ind i
begyndelsen af gudstjenesten. Dette vedtages.

3. Orientering, v/formanden.

3.Kørsel til stiftsdagen aftales
Referat fra provstivalget. Der er nu 5 valgte medlemmer + 1
præst og 1 provst i udvalget.
Der er knapt 2 mill. tilbage i energipuljen, som provstiet
egentlig gerne vil have afsat.
Kirkeskatten ønskes nedsat til 1,02%.
Niels Hørlykke fortsætter i stiftsrådet.
Budgetsamråd d. 27. august, hvor formand og kasserer
deltog. Der er 36 mill. til sognene i Hedensted provsti. Det
skal dække drift og kirkeliv.
Endvidere er der en kirkegårdspulje på 1 mill, som skal
dække fornuftig ændring til fremtidens kirkegård.
På budgetsamrådet blev det diskuteret, om man skulle
ansætte en professionel bygningsmedarbejder.
Niels har bud på, hvem der kan hjælpe os med lydanlæg.
Mht. misligeholdte gravsteder, oplyses det, at der er
fremsendt breve til gravstedsejere.
Debatoplæg om folkekirkens nye struktur. Studeres på skift
af medlemmerne. Vi bliver indbudt til diskussion af provstiet,
arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd, sidst i
september.
Løsning taxi skal kontaktes mht den aftale vi har med dem.

4. Indkommen post, v/
formanden.

4.Kirkens Korshær i Århus takker for bidrag fra Gademusikfestivalen.

5. Orientering v/
sognepræsten.

5.Det vedtages, at vi ved septembers gudstjenester samler
ind til katastrofen i Syrien.
Annette orienterer om den sidste måneds
computerproblemer.
Der er konfirmandindskrivning i øjeblikket. Det ser ud som
om, at vi får 19 konfirmander i Langskov og 16 i Uldum.
Babysalmesang starter d.. 6. sept. med fuldt hold.
Minikonfirmander er inviteret til start d. 18. sept.

6. Orientering vedr. graver6. Karen M. orienterer om afskedigelse af gravermedhjælper
medhjælp, Langskov, v/kon- i Langskov.
taktpersonen.
Karen M. siger, at der er et ønske om vi kan nedlægge
mandagsringningen for en periode. Det besluttes, at
kirkeklokken også skal ringe om mandagen.
Det besluttes, at vi diskutere videre på et lukket møde.
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Beslutning
Mødet berammes til d. 10. sept.

7. Orientering vedr. Vejdirekto- 7.Thoralf har haft møde med vejdirektoratet, som har lovet
ratets igangværende
menighedsrådet en plan over færdiggørelsen af projektet
omforandring af paromkring kirken.
keringsfaciliteterne ved
Langskov Kirke,
v/kirkeværgerne.

8. Drøftelse af evt. ændring i
formen for udgivelse af
kirkeblad. Oplæg ved
sognepræsten, v/alle.

8. Der er indhentet idé fra kirkerne i Vejle, hvor man har lavet
en halvårlig aktivitetskalender + kirkeside i Tørring Folkeblad.
Annonceprisen på kirkesiden er så høj, at det kræver, at flere
sogne går med på ideen.
Det besluttes, at jeg taler med ”naboer” og provst om ideen.

9. Nedsættelse af udvalg til at 9. Udvalget består af: Knud Stavbo, Jørgen Laursen Vig,
varetage gennemgang af
Else Schmidt, Henning Rasmussen og Svend Koch. Jørgen
smtl. gravsten incl. stenene i indkalder udvalget.
lipidariet,på Uldum kirkegård
m.h.b. på at ajourføre
frednings- og bevaringsmæssig status samt
stillingtagning til sten, som
kan bortfjernes fra
kirkegården, v/ formanden.

10. Gennemgang af 2. kvartals
regnskabsrapport, v/ kasreren.( Bilag tilsendt pr.
mail.)

10. Regnskabet 2012 er godkendt uden anmærkninger.
Kvartalsrapporten godtgør, at budgettet holder. Det er svært
at gennemskue punkterne, hvor der er ubalance, fordi vi ikke
umiddelbart kan se, hvad punkterne rummer.

11. Evt. meddelelser fra
11. Medarbejderrepræsentanten har ikke noget.
medarbejderrepræsentanten
v/medarb.repr.

12. Status på projekt korudsmykning, v/ repr. fra
udvalget.

12. Der refereres fra besøget fra ”Selskabet for kirkelig
Kunst”. Vi afventer tilbagemelding fra ”Akademirådet for
kirkekunst”.

13. Evt.

13.Kaffeseddel sendes rundt.

Uldum

, den 28. august 2013.

underskrifter

