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Hermed indkaldelse til ordinært
Dato 6. maj 2018
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse torsdag
Fraværende:
d. 14. juni 2018 kl. 18.00 i Uldum
Anne Marie Winther.
præstegård, Kirkegade 13
Uldum.

Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. dagsorden godkendt

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

2. referat gennemgået/ved formanden

.
3. Kirkernes liv og vækst,
herunder nærplanlægning af
Skt. Hans gudstjeneste og –
fest i præstegårdshaven.
Nærplanlægning af kirkens
involvering i Uldum
Gademusikfestival.
Udflugten i september? v/
aktivitetsudvalget.

3. udflugt går til Ribe, eftermiddagskaffe i
vadehavscentret, frokost på Hotel Dagmar i Ribe.
Gudstjeneste i domkirken. Udflugten er søndag
den 9/9. Skt Hans – telte sættes op torsdag 21/6.
opgaver på aftenen fordelt på MR. gademusik –
gennemgang af opgaver og fordeling af disse.

4. Orientering, v/fmd.

4. Anne Marie Winther indtræder i stedet for Herle
Boldt Hansen i MR. graverne i Uldum og
Langskov – grund til optimisme mht fremtiden.
Opfordring til positiv dialog med graverne fra
Menighedsrådsformanden. 20/6 kl 8.30 –
besigtigelse af Langskov Kirke af Nationalmuseet.

5. Orientering,
v/sognepræsten.

5. ”skåleseance” i kirken 12/6 – stor tvivl om kirken
vil blive brugt i kommerciel og selvpromoverende
øjemed. MR afviser fremtidige tiltag a la
ovennævnte i kirken. Skolekatalog til
folkeskolerne. Fremvisning af aktivitetskalender.
Annonceside i ugeavisen. Artikel om altertavlen i
Uldum Kirke til Kirketidende – laves 22/6.

6. Igangværende sager vedr.
bygninger, v/kirkeværge Ole
Jacobsen.

6.

7. Ændring af praksis på
forskellige områder i vores
administration efter
persondataforordningen er
trådt i kraft,
v/fmd./sognepræsten.

7. privatlivspolitik. 90 % af MR i DK har styr på de
nye regler. Gennemgang af hvad de nye regler
betyder for vores hverdag.

Gesims + fuger på præstegård + hjørnetårne og
udhæng på kirken i Uldum – tilbud på arbejdet
indhentet hos murer. Malerarbejde.
Energikonsulent i præstegård i Uldum og kirke.
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8. Orientering om
personalesituationen, v/
kontaktpersonen/evt. fmd.

8. Orientering om forholdene ved Jennies ophør
som graver i Langskov. Bettine ansat som graver
i Uldum. 5 indkaldt til samtale om jobbet i
Langskov. Jette Steffensen ansat som ny graver.

9. Aktuel status på økonomien,
v/kassereren.

9. det løber rundt pt. Men nogle ubekendte omkring
løn + andet.

10. Evt.

10. Forslag om ny placering til plader på kirkegården i
Langskov. Ide givet videre til kirkeværger.
Førstehjælpskursus i Barrit 31/8. 3/7 –
modtagelse af ny graver Jette Steffensen.

Uldum, den 14. juni, 2018.

underskrifter

