Hermed indkaldelse til ordinært me- Dato: 7. jan. 2013
nighedsrådsmøde i Uldum-Langskov Menighedsråd til afholdelse d.
Fraværende: Jennie M.
17. jan. kl. 18.00 i Uldum PræsteMarkussen
gård, Kirkegade 13, Uldum.
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Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning
Mødet startede med gudstjenestespillet

1. Godkendelse af dagsordenen.

1. Godkendt. – dog med indsættelse 2 ekstra
dagsordenspunkter.

2. Liv og vækst, herunder nyt
fra det nyligt afholdte aktvitetsudvalgsmøde, v/ aktivitetsudvalget.

2. Annette orienterede om mødet i aktivitetsudvalget 8.1.13
og om de aktiviteter der har været.
I foråret kommer Michael Wæver den 22.1.13, Kristian
Zouaoui den 26.2.13, Hans Jørgen Kaltoft den 19.3.13,
friluftsgudtj. 20.5.13 og harmonikakoncert den 4.6.13.

3. Orientering, v/formanden.

3. Lokalhistorisk forening i Uldum flytter ind i præstegården.
Niels orienterede om priserne til ydelser er steget og det er et
diktat fra provstiet. Der har ikke været de store henvendelser
omkring prisstigninger.
TDC – tilbyder telefoni m.m. til menighedsrådsmedlemmer til
rabat priser – se på (DAP). – under vidensdeling. Niels vil
gerne være behjælpelig med dette.
Den 30.1.13 orientering om bl.a. ”DAP” i.f.m. velkomstmøde i
Løsning.
Varmestyring opdateret i Langskov Kirke – Uffe og Thoralf og
Else har fået kursus i det nye.
Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer har været meget
positivt.
Manglende gadelys i.f.m. parkeringspladsen ved Uldum
Kirke. Teknisk afdeling er kontaktet – og gadelyset fungere
nu fint. Hullerne på parkeringspladsen skulle blive udbedret
til foråret af teknisk afdeling.
8 personer deltager i kandidatmødet mandag den 21.1.13.
Mogens Dalsgaard har forespurgt om mulighed for evt.
opbevaring. Niels finder ud af om det er ok.

4. Indkommen post, v/formanden.

4. Der er indkommet div. post fra kandidaterne og materiale
omkring bispevalg. Div. informationsbrochure bl.a. fra Løgum
Kloster.
Mail fra Projektgruppen omkring kulturtorvet i Ølholm.
Tilmelding til velkomstmøde til alle menighedsrådsmedlemmer den 30.1.13 i Løsning.

5. Orientering, v/sognepræsten.

5. Annette orienterede om at der havde været 24
gudstjenester og der har i gennemsnit været 75 personer i
Uldum til kirkelige handlinger. Der har ikke været nogen
gudstjenester hvor der har været under 20 personer.
Opstart af minikonfirmand d. 16.1.13 – 15 børn ud af 18 børn
fra Langskov deltager i minikonfirmand.
Babysalmesang startede op 11.1.13 med ”fuldt hold”.
Konfirmandforældremøde sidst i januar måned.
Kyndelmisse gudstjeneste 5.2.13 kl. 19 i Uldum Kirke
Elisabeths mindefond (Langskov) – busordning hver 14.dag
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hvor ældre i Langskov sogn kan blive kørt ud og handle og
hjem igen. Fonden afholder udgiften dertil. Undersøge hvilke
muligheder der vil være for at ”låne/leje” en minibus for
fremtiden.
Thoralf forespurgte om muligheden for ansøgning til klaver til
Langskov Kirke fra Fonden. Thoralf skal forespørge Pojken.

6. Vedr. landsindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp, som
finder sted 1. søndag i
marts: Den hidtidige indsamlingsleder er fratrådt, og vi
skal meget gerne finde en
ny, jvf. tidligere, af formandden, udsendte mail, v/formanden.

6. Det er i stedet søndag den 10.3.13 hvor der er
landsindsamling.
Else Grøngård vil overveje at tage ”jobbet” som
indsamlingsleder fra næste år.
Leif Nielsen vil være indsamlingsleder i år og Aase vil være
behjælpelig.

7. Fremlæggelse af revideret
7. Vedtægten godkendes.
vedtægt for kirkeværgefunktionen til godkendelse, v/
kirkeværgerne.

8. Beretning fra udvalget for
fremtidig ordning for kirkesangerfunktionen, v/sognepræsten.

8. Annette orienterede om de 2 nye kirkesangere og er
meget positiv over disse. Kirkesangerne finder selv ud af
hvem der kommer hvornår. Kirkesangerne er placeret ved
siden af Pojken p.t. Menighedsrådet må fremover vurdere
om det er den bedste placering.
Karen orienterede om at det ville være en god idé at få
nedfældet regler til kirkesangerne bl.a. m.h.t. ferie m.m.

9. Personale: Vi skal have ansat en medhjælper til de ca.
700 ledige medhjælpertimer
på Langskov kirkegård. Evt
nedsættelse af et lille ansættelsesudvalg, hvor Jennie er repræsenteret v/kontaktperson/formand.

9. Ansættelsesudvalg: Uffe, Else, Thoralf og Karen og
Jennie.
Udvalget finder selv ud af hvornår de mødes.
Uffe fremfører, at det er vigtigt at der annonceres hurtigst
muligt om stillingen.

10. Evt. meddelelser fra medarbejderrepræsentanten, v/
medarbejderrepræsentanten.

10. Uffe fremfører, at det er vigtigt at referatet bliver så
korrekt som muligt.
Der er kommet nye arbejdstidsregler – Uffe kontakter Karen
omkring dette.
Ruben holder pr. 15.3.13 efter fuldført lærlingeforløb EGU –
og det aftales at der gives morgenkaffe og en gave til Ruben,
når han holder. Uffe aftaler datoen for morgenkaffe og Karen
køber en gave.
Anne Marie vil gerne være Uffe behjælpelig med elektronisk
udskrivning af faktura.
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11. Fastlæggelse af
mødedatoer for resten af
kirkeåret, v/formanden.

11. Kirkesyn den 14.3. kl. 15.30 i Langskov
kl. 17.00 i Uldum – besked til Niels om deltagelse via mail.
Menighedsrådsmøde den 20.3.13 kl. 18 – Jette/Else
Menighedsrådsmøde den 14.5.13 kl. 18 - Aase/Karin
Menighedsrådsmøde den 18.6.13 kl. 18 – Karen/Thoralf
Menighedsrådsmøde den 28.8.13 kl. 18 – Leif/Jørgen
Menighedsrådsmøde den 8.10.13 kl. 18 – Anne Marie/Aase
Menighedsrådsmøde den 27.11.13 kl. 18 – Jette/Else

12. Rettelse til pkt. 12 d.
21.11.12

12. Der står der godkendes en ny ansøgning til
kompetencefonden. Dette er ikke korrekt, da der indsende 2
ansøgninger til kompetencefonden – en til Uffe og en til
Jennie

Rettelse til pkt. 7 d. 21.11.12 Vedr. befordringsgodtgørelse.
For gravernes vedkommende er det til kursus lav sats og
øvrige til høj sats.

13. Evt.

Uldum, den 17. januar 2013.

underskrifter

Provsten var på Langskov Kirkegård omkring sten. Langskov
og Uldum Kirke har meldt tilbage til provsten at kirkegårdene
vil være med til at blive digitaliseret.
Thoralf orienterede om at vejdirektoratet måske ville i gang
med omlægningen af Nyborgvej. Thoralf kontakter
vejdirektoratet for at oplyse datoen for konfirmation således
det ikke konflikter med vejomlægningen.

