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Hermed indkaldes til ordinært Dato 26. sept. 2015.
me-nighedsrådsmøde i UldumLangskov menighedsråd til
afholdelse
tirsdag
d.
6. Fraværende: Karin Thomsen.
oktober, 2015 kl. 18:00 i Uldum Jørgen Laursen Vig
Præstegård, Kirkegade 13,
Uldum.
Dagsorden
1.

Godkendelse af
dagsordenen, v/
Formanden.

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH
Ref. Leif

Beslutning

OK

2.

Kirkernes liv og
vækst, v/
Aktivitetsudvalget, alle.

Ikke julekoncert. Til gengæld Lilian Boutte d. 9. februar 2016
Billetpris 150,- kan købes før jul!!
Hellig tre konger: der arbejdes på Bertel Haarder
Alternativt noget om 100 år for kvinders valgret.
Kvindelig feltpræst Line Svendsen til komsammen-eftermiddag.
Jakob Birkler form. for Etisk Råd til aftenforedrag i samarbejde
Højskolen
Krybbespil 16.dec.(v. Nanne Sif – 3.kl + minikonfirmander)
Julekoncert Langskov 1. uge i dec.
Uldum: 1. søndag i adv. Rytmekoret
Minikonf. Starter uge 43
Konf. Starter uge 43
Sorggrupper er godt i gang.
Læsegruppe kører godt – i alt 12 prs (6-7 pr møde)
Aktivitesudvalg har overvejelser om sang
– sangskole? - alsang?
Uldum Skole og dele af Langskov skole har arbejdet med Esbjerg
Evangeliet – provstietsskole-kirke-medarbejder Kirsten Østergård var
god.

3.

Orientering, v/
Formanden.

3. sept. Budgetsamråd i provstiet. Provstiet er velkørende. Der er stadig
brug for god argumentation og vel gennemarbejdede projekter hvis
kassen skal lukkes op.
Løsning omkring lapidariet i Langskov i forbindelse område C
gennemgang lykkedes hurtigt og effektivt fra
PU/formand+kirkeværge/gartneren
Diskussion omkring hvad der skal ske med lapidariet på sigt er åben.
(MR bestemmer over hvad der ikke er fredet) Der er behov for
retningslinjer som kan meldes ud til pårørende.
Efter nedlægning af gravsted er stenen de pårørendes. Vil de ikke have
den er det Kirkens og vi kan gøre hvad vi vil.
Pt. er der 200 sten i Uldums lapidarie.
Vi skal bruge den rådgivning vi kan få, som er stillet til rådighed fra
provsti, menighedsrådsforening mv. Varmeteknik så vel som
bureaukrati.
PU opfordrer til at graverne opfordrer til at sælge/markedsføre 30 års
gravstedslegater (og ikke omtale som lapidarie placering)
PU fælles regnskabskontor: pt er kun få sogne interesseret.
4. september Stiftsdag – vellykket.
18. september reception for Lysemose
Samarbejde omkring kirkegårde er opfordret – men det er ikke lige for at
opnå (nabosogne (Hvirring,Hornborg,Sindbjerg) er ikke med) se
landsforeningens hjemmeside.
Formanden har meldt fra til studietur med ”Mellemkirkelig Udvalg”
Allehelgens aften med rødvin + kransekage
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4. Indkommen post, v/
Formanden.

Blad fra kirkens forum – specielt for gravere og andre ”håndværkere”
Bibelselskab reklame

5.

Orientering, v/
Sognepræsten.

Mellemkirkelig udvalg Anette er blevet medlem. Tidligere et økumenisk
selskab men nu mere et forum der rækker ud efter andre kristne
menigheder der er kommet til Danmark. Biskoppen tager til Wittenberg
(hvor Luther er ret ukendt!!) med alle nye præster – og der har været
spurgt om der kunne være en form for konfirmand-udveksling. Anette
har talt med Peder Krabbe om at lave noget med udgang fra Lindved
skole.
Næste udvalg er Folkekirken og Religionsmøde -også med Anetteforsøger at skabe møde mellem flere forskellige religioner
Diakoni: får vi en god ide er der penge i kirkelivspulje (søndagsmiddag
for enlige/ældre)
Deadline for kirkeblad er tæt på.
Der er kommet opfordring til at betale filmlicens for film til undervisning.
Kan det være en fælles provsti-ting?? Ellers betales kr. 820,- (AM ser
efer)

6.

Gennemgang af
revisions-protokollat til
årsregnskab 2014,
v/Kassereren.

Bemærkninger:
- PU har en kommentar om bogføring af puljemidler. De omtalte
midler opfattes i MR ikke som tildelte puljemidler men derimod
udlæg for PU.
- Kaffepenge skal momses ligeså for udflugter. Det medfører
naturligvis at der skal bogføres udgifter med fuld moms.
Provstiet skal spørges igen om det kan være rigtigt.
Kassereren stiller sig uforstående overfor det faglige korrekte i denne
melding.

7.

Status på
kunstprojektet i Uldum
kirke, incl.
fremtidsudsigterne for
projektets
gennemførelse v/
Kunstudvalget.

Kunstnerisk godkendelse er tildelt.
Provsten spørger til pengene.
Søgning af fondsmidler skal koordineres.
Projektbeskrivelse er lavet af Svenning og tagerhøjde for fuld renovering
af kirkerummet
”Godkendelse/anbefaling” af Vallien kommer fra Glasmuseet i uge 42.
Fonde: Augustinus, Velux, Salling, Lego, Mærsk….
Fondsudvalget starter snarest.
Udvalg nedsat tidligere – referat søges.

8.

Igangværende og evt.
afsluttede
anlægsprojekter:
Orientering v/ Kirkeværgerne.

Projektor i konfirmandstue – efter udbud har Expert Tørring klaret
opgaven.
Kirketag Langskov er i gang. Ekstraregning på 140.000 er afvist fra MR.
Arkitekt og blikkenslager klarer problemer. Dog skal vi måske dække
35.000 for andre brædder i taget (skal måske tages fra 180000 der er
sat af til uforudsete udgifter) Provstiet skal spørges efter gode råd i
sammenhængen.
OBS provstiet spørges ligeledes om der skal lynafledning på nu
stilladset er oppe.
Rampe ved sognehus er i gang. Gelænder er sendt til galvanisering.
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Langskov område C er klaret – græsset er oppe.

9.

Provstiet ønsker
udmelding omkring
MR`s vurdering af
kirkekonsulent Preben
Skaarups rapport om
den fremtidige
planlægning af
Langskov kirkegårds
areal-mæssige
disponering, v/
Kirkeværgerne og Formanden.

Else og Thoralf foretager tilbagemelding i næste uge.

10. Orientering omkring
udfordringen vedr.
kontaktpersonens
overflyttelse som
administrator i f. h. t.
NEM LOG in,
v/Kontaktpersonen.

Ventetid omkring tildeling af administrator-rettigheder har forsinket
ansøgning om refusion for syg graver. Nu har vi 2 administratorer og det
skal vi have fremover, mindst.

11. Evt.

Grandækning Uldum: Uffe og Annie
Grandækning Langskov: Kirsam (Ejlif+Bente?)
Information om sognetur skal tidligere ud. Planlægning skal være færdig
tidligere.
INFO-kanal. Reklame er der i 14 dage. Bodil sætter det gerne på.
Format A4 liggende

Uldum, den 6. oktober, 2015.

underskrifter

