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Hermed indkaldes til ordinært møde Dato: 10. maj 2016
Blad nr. 01
i Uldum-Langskov menighedsråd til
Formandens initialer:
afholdelse onsdag, d. 18 maj 2016
Fraværende: Karin Thomsen. NH
kl. 18.00 i Uldum præstegård, Kirkegade 13, Uldum.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen, v./Formanden.

Beslutning
Godkendes

2. Liv og vækst med
orientering fra aktivitetsudvalgets seneste møde,
bemanding vedr. Skt.Hans
og Gademuskifestivalen, v./
Udvalget/alle.

2. Formanden orienterer om den planlagte
menighedsrådsudflugt d. 4. sept. til Viborg Domkirke og
Jeppe Åkjærs hjem Jenle nord for Skive. Brugerbetaling 250
kr.
Komsammen-eftermiddagene for efteråret er på plads: 27.
sept.Knud Erik Rasmussen, har optrådt i Razzia. D 25. okt.
Arne Hansen og d. 22. nov. Morten Krabbe.
Skt. Hans: opgaverne fordeles.
Gademusikken d. 2. juli: Bagning: Wilma, Laila, Aase, Bodil
og Anne Marie Vi mødes kl. 9 og flytter køleskab, borde osv.
Pasning af boder: Formiddag: Anne Marie, Karen, Leif og
Thoralf. Eftermiddag Aase, Jette, Else, Niels og Annette.
Jazz-koncerten i august er aflyst.
Vi forsøger at spørge Zenobia om de kan komme og give
julekoncert.

3. Orientering v./Formanden

3. Preben Skårup kommer og ser på kirkedigerne rundt om
Uldum kirke. 1. juni kl. 11.
12 spaniere overnatter i konfirmandstuen i forbindelse med
Gademusikken.
Vi har ikke en strålende likviditet, men har en buffer via
udlæg vi har haft på kunstprojektet.

4. Indkommen post v./Forman- 4. Post fra kirkeministeriet om den digitale arbejdsplads
den.
(digital strategi) og en pjece om menighedsrådets arbejde.
Brev fra Dkm.

5. Orientering v./Sognepræsten.

5. Orienterer om provstimøder og provstisammensætningen
efter ny struktur i Tørring. Sognepræst Maria Tuominen
kommer her og hjælper med minikonfirmander.
Sorggruppe kører med succes på andet halvår. Fortsætter til
efteråret.
Der er kommet et nyt tillæg til salmebogen, hvor Annette har
købt 3 eksemplarer og en nodebog.
Orienterer om fagforeningsmøde og fremtidens
præstemangel.
Der er kommet en super facebookside for
Menighedsrådsvalget. Nogle af indlæggene her vil vi flytte til
vores side.

6. Kvartalsrapport for 1. kvartal 6. Kvartalsrapporten er godkendt.
2016, (bilag) v./Kassereren.
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Dagsorden

Beslutning

7. Orientering vedr. budget
2017 v./Kassereren.

7. Budgettet er godkendt.

8. Orientering vedr. vinduer i
kirkerne v./Kirkeværge
Thoralf Jensen.

8. Kitning af vinduer ved begge kirker koster 46.500. Men en
konsulent har givet et bud på, hvad det vil koste at restaurere
vinduer i Uldum kirke: 600.000. Men at få nye vinduer koster
643.000. I Langskov 397.000 for restaurering og 421.000 for
nye. Dertil kommer montering.

9. Orientering vedr. vedtægt
for Langskov kirkegård.
Vedtægten bedes gennemlæst forinden mødet (bilag)
v./Kirkeværge Else Schmidt.

9. Skal ændres i hht. nyt prospekt. Omlægningen på
kirkegården tilføjes vedtægten.
Jennie har 3 ønsker til ændringer, som tilrettes.
Vi må have forklaret yderligere ønsker til ændringer.

10. Status for kunstprojektet i
Uldum kirke v./Formanden.

10. Status på ansøgning om fondsstøtte til kunstprojekt.
Fondraiser Manukka er sat på opgaven.
Provstiudvalget har givet os en underskudsgaranti på
projektet.
Bertil Vallien har sagt, at han kan påbegynde jan. 17. Måske
kan vi indvie projektet palmesøndag 17.
Svenning skal samarbejde med Bertil Vallien, - og Birch og
Svenning skal indhente tilbud på arbejdet.
Der er kommet ny direktør på Costa Boda.

11. Pengeyngledyst vedr. ”Bevægelse, leg og kultur i
Uldum”. (Udsat fra sidste
møde). V.Formanden.

11. Det foreslås, at vi bruger kaffepengene fra
Gademusikken til Pengeyngel-projektet. Vi kommer først
med pengene d. 2. juli.

12. Drøftelse omkring det kommende menighedsrådsvalg,
især m. h. b. p. rekruttering
af kandidater v./Formanden.

12. Forskellige emner diskuteres.

13. Status på diakoniudvalgets 13. Niels har haft en snak med områdelederen, som gerne vil
arbejde. Man bedes overvej- samarbejde med os.
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Dagsorden

Beslutning

je mulige frivillige til at
Der har været diskuteret forskellige aktiviteter.
hjælpe til med de aktiviteter Vi vil holde møde med Nedergårdens vennegruppe + tage
der sættes i gang v./forman- kontakt til hjælpere udenfor menighedsrådet.
den.

14. Evt.

, den

underskrifter

14. Intet

