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1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. godkendt

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

2. referat gennemgået

3. Liv og vækst,
v/aktivitetsudvalget/alle.

3. nyt kirkeblad kommet. Filmaften god oplevelse –
gentages til foråret. Dejligt med besøg af biblioteket til
læsekredsaften. Nyt tiltag – dåbsklude.
Babysalmesang – 12-14 deltagere. Deltagere i
babysalmesang på Nedergården 5/12. Luciaoptog
ved Anette og børnekoret på Nedergården – 7/12.
Helligtrekongers arr med Hans Anker Jørgensen i
Ølholm og arr med Lilian Nørgaard i februar i Uldum.

4. Orientering, v/fmd.

4. problem med opbevaring af kister i
grandækningsperioden. Kapellet bliver brugt til gran.
Herle taler med Jennie om at kister skal stå i kapellet
– også når der dækkes med gran.
Ændring af belysning ved Langskov kirke – på p
plads. Mange gode arr i 2017!

5. Orientering,
v/sognepræsten.

5. sorggruppe – succes. Tilbud til unge i provstiet –
unge der har mistet. Biskop vil lave et råd –
religionernes råd. Til hjælp ved konflikter. Asylpræst i
hvert provsti – Sune fra Løsning er i Hedensted.

6. Fremtidig driftsform for vore
kirkegårde. Det nedsatte
udvalgs anbefaling
præsenteres, hvorefter
endelig beslutning tages.
Evt. hemmelig afstemning,
v/udvalget.

6. 1 graver der har ledelsen på begge kirkegårde – laver
MUS + alm vedligehold af maskiner. Vi kan melde ud
at det ikke bliver KIRSAM – overfor graverne. MR
tilsluttede sig udvalgets anbefaling.

7. Kirkernes kommunikation. Vi
oplever trods moderne
kommunikationsmetoder og
–teknologier, at det til tider
er meget vanskeligt at nå ud
til og trænge ind til de
persongrupper, vi som kirke
nødvendigvis skal nå.

7. Annette viste aktivitets-folder fra Sct Johannes Sogn i
Vejle – en stor succes der. Måske en mulighed at
lave noget tilsvarende?
Hvordan kommer vi ud til folk vs økonomi. Der
henvises i øvrigt til punkt 10 i referatet.
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(konfirmandforældre,
kormedlemmers forældre
etc.), v/sognepræsten.

8.Gendrøftelse af problematikken
omkring automatisk låseåbnefunktion af Uldum kirke, v/alle.
Indledning v/fmd.

8. vi venter med en etablering til startet af 2018 – når
regnskab for 2017 er afsluttet.

9. Vedr. personalehåndbog og
kirkegårdsvedtægt.
Orientering om forslag til
formulering og ændringer.
v/Kirkeværge Else
Schmidt.(Bilag 1,2 og 3)

9. orientering ved Else. Nøglehåndtering i Uldum og
Langskov skal være ens – til personalehåndbog.

10. Udsendelse af kirkeblad:
Post Nord har varslet stor
prisstigning. Drøftelse af
hele problematikken vedr.
kirkeblad. Skal vi finde en
hel anden form for annoncering? V/sognepræsten/fmd

10. udvalg nedsat: Niels, Annette, Ole og Else M. Et
hurtigtarbejdende udvalg der finder ud af hvad vi gør
fremover.

11. Pause med spisning.

11. spisning foretaget

12. Drøftelse af henvendelse fra
Uldum Mølles møller om
fælles branding af Uldum
som mål for en dagsudflugt.
Kær, kirke og mølle er
seværdigheder, som vil
tiltrække mange. Målgruppe:
befolkningsgruppen +50.
Evt. udarbejdelse af flyer,
som kan sendes til
busselskaber, menighedsråd og andre, som
arrangerer udflugter, v/fmd.

12. formanden går videre med henvendelsen.
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13. 3. kvartals
regnskabsrapport,
v/kassereren. (bilag 4)

13. 2017 skal gerne ende med et mindre overskud på
regnskabet. Kassereren er fortrøstningsfuld!

14. Orientering om Betænkning
1567/2017. Der er kommet
udkast til lovforslag efter der
indkom 133 høringssvar,
v/fmd. (bilag 5)

14. der bliver ikke ændret på den 4 årige valgperiode.

15. Konstituering: Valg af
formand og næstformand,
(hemmelig afstemning). Valg
af kasserer, kontaktperson,
2 kirkeværger,
underskriftsberettiget og
bygningssagkyndig.

15. Niels valgt til formand, jette valgt til næstformand,
kasserer genvalgt, Ole og Herle deles om
kontaktperson, kirkeværger genvalgt,
underskriftberettiget genvalgt og bygningssagkyndig
genvalgt.

16. Evt.

16. brandvagt i kirken juleaften – Else M. Mødedato i
januar: onsdag 17/1 kl 17.
Anne Marie orienterer om nyt lønsystem fra 1/1 2018.
Jette – manglende pr for julekoncert i Langskov –
måske lave plakat?
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