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Hermed indkaldelse til ord. MR.møde i Uldum-Langskov menighedsråd til afholdelse onsdag d.
26. august, 2015 kl. 18.00 i
mødelokalet i Uldum Præstegård,
Kirkegade 13, Uldum.

Dato: 16. august, 2015

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende:
Annette Lyster-Clausen,
Karin Thomsen, Uffe
Schacht.
Referent: Leif Nielsen.

NH.

1. Godkendelse af dagsordenen, v./formanden.

Dagsorden godkendt.

2. Liv og vækst, herunder nyt
fra aktivitetsudvalget som
eks. den forestående
udflugt, v./akt.udv./alle.

Udflugt: 35 tilmeldt, pris 300,Problem: dårlig annoncering.(tilrettelæggelse ikke færdig
betids til kirkeblad) Hjemmeside mangler også. Kun 1 gang
fra prædikestolen.
Esbjerg-evangeliet hænges op næste uge (Niels m.fl.)
Foredrag om evangeliet d. 17.9. kl 19.
Øvrige aktiviteter – se kirkebladet
Kaffeseddel rundt.

3. Orientering, v./formanden.

-Tidl. Biskop N H Arendt er afgået ved døden. MR betænker
ved lejligheden Læger uden grænser med 500,- Lærer Hennebergs gravsten er tilbage i Langskov.
- Alle sten i lapedariet er rejst
- Drengestreger på Uldum Kirkegård er afsløret, Niels har
snakket med forældrene. Problemet er ophørt.
- Langskov tagrenovering påbegyndes næste uge.
- Handicapindgang i sognehus påbegyndes
- Der er indhentet tilbud på afd.C i Langskov vedr. græs.
(13400,- incl. moms)
- Budgetsamråd 3.9. (Niels + AnneMarie)
- Dorthe Buelund – vikar Hvirring – er på plads.
- Graveres lønudspil kommer snart. (Uffes er kommet)

4. Indkommen post, v./forman- - Kirkens Korshær takker for donation fra Gademusik
den.

5. Kvartalsrapport for 2. kvartal, 2015. Rapporten
medsendes som bilag og
gennemgås. Man bedes
orientere sig om rapportens
indhold, og have evt.
spørgsmål parat forinden
mødet, v./ kassereren.

Det budgetterede underskud er ikke opstået endnu, men der
startes straks på synsudsatte.
Likviditeten er god.

6. Der er udarbejdet plan for
etablering af handikaprampe
for adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede til
hoveddøren i Præstegården.

Der er indhentet tilbud på rampe. Tilbud er på 19990,- plus
moms for murerarbejde, 14000,- plus moms for
smedearbejde, belægningsarbejde 3740,- plus moms og er
godkendt efter handicaprådets anbefaling.

Kvartalsrapport er godkendt
Foredrag og musik skal budgetteres højere fremover om
muligt.
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Tilbud er indhentet.
Præsentation v./ Kirkeværge
Thoralf Jensen.
Der er valgt tæpper til trappen i forgangen.
Trapperum skal gentænkes mht. indretning.
.
Øvrige synsudsatte:
Projektor i konfirmandstue – tilbud indhentet fra Tørring
Der indhentes flere tilbud.

7. Bemandingssituationen i
Langskov og udsigten for
nærmeste fremtid. Status
v./kontaktpersonen.

Jennie har været sygemeldt i 5 uger – 1 uge kunne være
dækket mht. løn men det er ikke sket fordi sygdom er
anmeldt for sent.
Jennie er atter sygemeldt – først 4 uger og starter nok
langsomt op.
Ejlif og Bente Mathiasen er klar til at tage vikartimer. MR
siger tak til.
Der skal skrives kontrakter aft. Sikkerhed.

8. Evt.
Trappe til kirkegården i Langskov og askekrukker generelt
kirken kan holdes bedre. Leif snakker med graver.
Kunstprojekt: Der efterspørges hvor langt projektet er???
3 regninger vedr. grave i Langskov der ikke betales.
2 grave er ikke gamle.
Der varsles nedlæggelse af gravene og flytning af stenene til
mindelunden.
3 sten i Uldum der søgt fredning på – sagen bliver først
senere på efteråret.

Uldum, den 26. august 2015

underskrifter
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