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1. Godkendelse af dagsordennen, v./ Formanden.

Dagsordenen godkendt-

2. Kirkernes liv og vækst, v./
Aktivitetsudvalget/ Alle.

Orientering fra aktivitetsudvalget v/ sognepræsten og
formanden::
Der er pt. solgt 60 billetter til koncerten med Lillian Boutté &
Burich-L´Etienne New Orleans Ensemble d. 9. februar. –MR
medlemmer deltager gratis og MR medlemmers
ægtefæller/ledsager betaler for deltagelse.
Orientering om at Line Svendsen (feltpræst), Hedensted
kommer til Komsammen-eftermiddag den 8.marts.
Evt. Dorte Volck Poulsen (præst ) om emnet ”hvorfor er
historien vigtig” – enten 5. eller 12. april2016.
Jakob Birkler i samarbejde med højskolen den 15.3.2016
Leonard Cohen i Uldum Kirke– enten den 11,-12 el 19. maj.
Jazz i trekanten i august 2016. Pojken vil gerne sørge for at
få et arrangement til Uldum.
Ift. sognetur har aktivitetsudvalget drøftet om der skulle ske
noget andet. På MR mødet fremkom der forskellige idéér
som aktivitetsudvalget vil arbejde videre med
Evt. Julekoncert med Pojken og Anne Herdorf.
Evt. nye tiltag kunne være:
Alsangsaftener (syng sammen)
Luther år i 2017 – Lutherfilmen kunne fremvises i efteråret,
samt et foredrag omkring Luther.Niels Ole Frandsen (foredrag i efteråret)
Arne Hansen – Kirgisistan
Drøftelse af muligheden for børnekor – lige efter skoletid for
4.,.5. og 6. kl. for begge skoler. Niels vil undersøge de
økonomiske muligheder.
Ansvarlig for sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
den 13.3.16 er overgået til Niels.

3. Orientering, v./ Formanden.

4. Indkommen post, v./ Formanden.

Orientering ved formanden Niels Højsgaard:
Orientering om afholdt rejsegilde i Langskov Kirke
Orientering om at Niels og Anne Marie deltager i møde
omkring indberetning til dataarkivet og momsregler.
Orientering om, at der var en skyldner i Langskov der ikke
har betalt for 2013-2015 og der er derfor indledt en ”rykkerprocedure”.
Orientering om at tårnet i Uldum er blevet repareret.
Det er tidligere besluttet at Niels skulle udarbejde en mail
sammen med Grethe Mogensen til Bertel Haarder jfr. Pkt 9
den 26.11.15 – dette er stillet i bero.

Der er kommet brev fra arbejdstilsynet Der blev givet stor ros
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til graverne af deres håndtering af Arbejdstilsynets besøg og
der blev givet en grøn smiley for overholdelse af
arbejdsmiljøreglerne. Smeileyen er gældende i 5 år såfremt
der ikke sker overskridelser.
Folkekirke nødhjælps materiale
5. Orientering, v./ Sognepræsten.

Orientering fra sognepræsten:
Orientering om deltagelse i provstimøde den 19.1.2016
Orientering fra møde i Mellemkirkelig udvalg før jul
Orientering om flygtninge situationen – og om situationen i
Haderslev der har fået mange flygtninge. I udvalget arbejdes
der med mulighed for en studietur til London for at se,
hvorledes man har arbejdet med det multikulturelle.
Orientering om kyndelmisse gudstjeneste med konfirmander
den 21.1.2016 i Tørring Kirke
Orientering om at Danmission kommer på besøg den
26.1.2016 hos konfirmanderne.
Orientering om forældremøde
Orientering om at sorggruppen opstarter igen i uge 8
Orientering om at 2. pinsedags friluftsgudstjeneste holdes i
år sammen med både Sindbjerg og Tørring.

6. Diakoni: Opfølgning på
sidste mødes drøftelse
omkring diakoniske tiltag,
herunder forslag til evt.
frivillige personer, som
kunne spørges om hjælp til
at tage aktion. Forslag til,
hvilke initiativer vi kan
igangsætte og beslutning
herom, v./ Formanden.

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af Niels,
Karen, Jette, og Anette der arbejder videre med mulighed for
diakoniske tiltag, og tager kontakt til Nedergården, for at få
deres holdning til dette.
Niels og Jette har meldt sig til en workshop omkring diakoni.

7. Drøftelse af fællesrådets
MR forslår en bypark med legeplads og uderum i Uldum.
opfordring til at stille forslag Niels sørger for at viderebringe MR forslag.
til anvendelse af muligt
tilskud fra Kommunen på kr.
50.000,-, jvf. tidligere
fremsendt mail om emnet, v.
Formanden.
8. Status på fondsansøgning til Niels oplyste at der var kommet afslag på 4 ud af 7
kunstprojektet i Uldum Kirke, ansøgninger. Niels indkalder til møde i ”ansøgningsudvalget”
v/ Formanden.
for at tale om, hvorvidt der skal tages kontakt til de fonde
hvorfra der er kommet afslag, og hvad der yderligere skal
ske.
9. Drøftelse af skattetekniske
spørgsmål vedr. den telefonrabat, man som medlem af
et menighedsråd, kan få hos

Det blev besluttet at Kristelig Dagblad tildeles formanden fra
2016.
Der er mulighed for at benytte TDC’s rabat når man er
medlem af MR eller ansat uden skattemæssige
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TDC, samt vedr. tildeling af konsekvenser.
Kristeligt Dagblad til formanden, v./ Kassereren.

10. Evt.

Uldum,

underskrifter

Karen oplyste, at hun har fået en henvendelse omkring at det
er svært at læse Kirkenyt, specielt hvor der er baggrundsfarver. Det blev besluttet at Anette tager kontakt til udgiver
for en evt. dæmpning af farverne:
Anne Marie oplyste at når man handler i Brugsen i Uldum, så
skal man oplyse at det er til Kirken, da der er kommet nyt
debitorsystem.
Uffe forespurgte om det ville være i orden at der først blev
plantet stedmoderblomster efter påske, da påsken falder
meget tidligt i år. MR. imødekom dette og der kommer en
notits i Kirkenyt om evt. manglende plantning.
Ift. Stiftsdag 6.2.2016 kører Niels.
Niels kontakter Teknisk forvaltning for at høre om mulighed
for ny asfalt på p-pladsen ved Poul Martin Møllers Plads..
Anette har fået en forespørgsel på afholdelse af bryllup på
pladsen ved ”Lilleåen” i august.

, den 19. januar, 2016.

