

Indkaldelse til ordinært
menighedsrådsmøde i UldumLangskov menighedsråd til
afholdelse d. 14, marts 2012 kl.
18:00 i Uldum præstegård,
Kirkegade 13 Uldum.

Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsordenen.
2. Liv og vækst, herunder nyt
fra aktivitetsudvalgets nylige
møde v/aktivitetsudvalget.

3. Orientering omkring
udviklingen i sagen om
Langskov kirkes udenomsarealer i forb. m. motorvejsbyggeriet. Der er kommet ny
tegning på et nyt forslag til
omforandringen. Denne
tegning er tilgængelig på
den digitale arbejdsplads, og
man bedes orientere sig i f.
h. denne forinden mødet
v/Thoralf/Jette.
4. Orientering v/formanden.

5. Indkommen post v/formanden.
6. Orientering v/sognepræsten.
7. Henvendelse fra Else
Mortensen omkring mulig
anvendelse af
konfirmandstuen incl. gang
og toilet til legestue for
dagplejebørn v/Annette.
8. Regningsudskrivning for
kirkegårdsydelser. Ønske fra
kassereren om udskrivelse
af regninger tidligere end nu
for at forbedre likviditeten
v/kassereren.
9. Regnskab 2011
v/kassereren.

10. Moms 2011. Forklaring på
anvendt momsmetode,
moms på præstegården,

Dato: 3. marts 2012

Blad nr. 1
Formandens initialer:
NH

Beslutning
1. Dagsorden godkendes.
2. Ole orienterer. Godspelkoncerten vil blive holdt i år
men ikke fremover, da vi gerne vi prøve noget andet.
Der tælles hvor mange der er i kirke og skrives lidt
om hvordan vejret er m.m. For at se om der er en
sammenhæng mellem det og det antal der kommer i
kirke.
Vi vil gerne erstatte to af klokken 9.00 gudstjenester
med to salmesangs aftengudstjenester, hvor nogle
melder sig på forhånd til at vælge en salme som vi
synger.
3. Jette Sørensen og Thoralf orienterer om nye
tegninger over Langskov kirkes område, vi ønsker
ikke at der kommer en grøft, da Jennie ikke kan køre
i grøften og holde den.
4. Jette og Thoralf undersøger om det er muligt at få en
hæk sat op ved den nye græsparkeringsplads. Der er
et ønske om at der kommer en infotavle op nede ved
graverhuset i Langskov.
5. Niels orientere om at det er besluttet at der skal laves
en arbejdsbeskrivelse for gravere og
gravermedhjælpere ved Uldum og Langskov kirke og
kirkegård. Ole er i gang med at lave den.
Svend Erik Hansen er ansat som afløser i Uffes
sygeperiode, han har arbejdet som graver og
gravermedhjælper i Vejle. Britta og Niels har holdt et
kort møde, hvor Britta afleverede en del materiale.
Der kan blive til glæde for hendes afløser, så vi skal
huske at det er til rådighed.
Niels orientere om mødet han var til, på et sogn
søger sammen. Aktiviteterne kan ses inde på
www.uldum web.dk. Der er menighedsrådsvalg i år
den 13 nov. 2012.
6. Indkommen post v. formanden.
7. Annette orientere om at vi kan skrive os på til de ni
læsninger og hvem der vil læse en tekst op, dette
foregår den 27. marts. 2012, kl.19.00 i Uldum kirke.
Bodil har lavet ekstra duge til begge kirker, der er
ekstra duge til brug, når vi har kirkekaffe.
Der er købt en kande til 1600 kr til Uldum kirke og i
Langskov kirke arbejdes der på hvad der skal købes.
Ang. kirkens nye hjemmeside, så skulle den gerne
være oppe at køre om en måned. Sankt Hans og De
ni læsninger er dækket ind af Karin Elkjer og hun vil
gerne køre et hold med baby salmesang. Provsten
spørges af Annette og Else.
Annette orientere om konfirmanderne og
konfirmands-aktion.
8. Vi afventer at se Else Mortensen, sender noget om
hvad det er de gerne vil bruge konfirmandsstuen til



Indkaldelse til ordinært
menighedsrådsmøde i UldumLangskov menighedsråd til
afholdelse d. 14, marts 2012 kl.
18:00 i Uldum præstegård,
Kirkegade 13 Uldum.

Dagsorden
kapacitets- moms
v/kassereren.
11. Drøftelse af forslag fra
graverne om delvis adgang
til den digitale arbejdsplads
for downloading af relevante
formularer, som de ellers
skal rekvirere fra stift eller
provsti m.v. v/Else Schmidt.

12. Drøftelse af forløb med
ansættelse af ny organist
med evt. nedsættelse af
udvalg til at klare den
opgave
v/formanden/kontaktpersonen.
13. Evt.

Onsdag, den 14.03.2012

underskrifter

Dato: 3. marts 2012

Blad nr. 1
Formandens initialer:
NH

Beslutning
dagplejebørn, antal timer m.m.
9. Punktet udskydes til senere efter budgetsamråd i
august. Vi arbejder på højtryk på, at det bliver en
succes.
10. Regnskabet er godkendt. Else G. orientere Provsten
om de ekstra udgifter vi har i år.
11. Jennie og Uffe skal have delvis adgang til den digitale
arbejdsplads, Else g. sørger for at det iværksættes.
12. Der nedsættes et udvalg til at arbejde med opgaven
om at ansætte en ny organist. Ansættelses udvalget
er Thoralf, Karen, Annette og Dorthe.
13. Vi beslutter at Jennie låser toilettet på Langskov
kirke, hver dag når hun går hjem.

