Indkaldelse til ordinært menigDato: 17. nov. 2013.
hedsrådsmøde i Uldum-Langskov menighedsråd til afholdelse d. 27. november 2013 kl. 18:00 Afbud: Karen Mikkelsen
i Uldum præstegård, Kirkegade 13, Uldum.

Dagsorden

Blad nr. 1
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v./formanden.

Godkendt

2. Kirkernes liv og vækst, herunder evaluering af afholdte
arrangementer, og status på
billetsalget til julekoncerten,
v./aktivitetsudvalget.

Der er solgt ca. 120 billetter pt ifølge Annette til julekoncerten
med Kim Sjøgren. Jette og Jørgen hænger yderligere
plakater op omkring arrangementet.
Ifølge Annette har der kun været afholdt gode arrangementer
i efteråret og samarbejdet med Højskolen har været positivt.
Der forventes afholdt møde i aktivitetsudvalget snarest.

3. Orientering, v./formanden.

Formanden orienterede om følgende:
Tyvekosterne er tilbage i god stand og han har haft en snak
med landbetjenten omkring dette.
Dåbsfadet og kirkebøssen i Uldum Kirke er hængt op igen.
I.f.m. indførelse af automatisk ringning udsætter man den
årlige frokost for ringelauget som normalt bliver afholdt på
denne årstid.
MR forventer at afholde redegørelsesmøde i 2014.
Uffe har ansøgt kompetencefonden om midler til
videreuddannelse.
Forespørgsel fra formanden om gennemgang af gravstene
på Uldum Kirkegaard. Der aftales at der foretages
gennemgang af disse i løbet af foråret 2014. Else vil være
behjælpelig omkring hvordan procedurerne er pt. og med at
starte processen op.
Der er indkommet en gravsteds klage på et gravsted på
Langskov Kirkegård – men det er efterfølgende løst

4. Indkommen post,
v./formanden.

5. Orientering,
v./sognepræsten.

Følgende er indkommet.
Bibelselskabet – bogkatalog er fremsendt
Årsregnskab 2012 er modtaget
Personalemøde – dagsorden rundsendt til underskrift
Struktur – hvordan skal folkekirken styres i fremtiden. Der er
indkommet 580 svar ud af ca. 2000 mulige.
Orientering om Provsti dag torsdag den 16.1.14 i Løsning
Kirkesal.- Der kommer senere tilmelding på den digitale
arbejdsplads.
Børnesagens fællesråd - indsamlingsbrev.
Lokal Kirkefonden – brochure om Lokal Kirkeudvikling.
Folkekirkens ungdomskor – Der er modtaget rykker for 2013.
Anne Marie undersøger om der er mulighed for at undgå
kontingentbetalingen.

Annette orienterede om møde med hendes kollegaer
i.f.m. sygemeldingerne i Tørring og det dilemma der
sommetider opstår mellem MR og præsterne.
Annette har modtaget henvendelse fra Annette Sander
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omkring det at lave gudstjenester for dagplejerne i.f.m.
øvrige højtider fx påske, høst m.m.
Der er arrangeret kyndelmissefest i Byparken i Ølholm den
30.1.14 kl. 17 sammen med Elisabethsminde fonden. Der
arrangeres fakkeloptog for at vise at by og kirke hører
sammen.
Voksen koret synger julesalmer i Langskov Kirke den
22.12.13 kl. 19.
Personalet holder julefrokost den 20.12.13 i præstegården.
Annette har søgt og fået bevilget studie orlov i 3 mrd. i 2014.
Annette skal være med til at finde en vikar for hende i
hendes orlovsperiode. Annette vil gerne have orlov i
perioden fra. 1.10.14 - 31.12.14 men dette er endnu ikke
afklaret.
Kaffeseddel rundsendes.
Omkring Kim Sjøgren arrangementet den 12.12.13 skal der
reserveres nogle pladser til personalet m.m – Uffe sørger for
dette. MR mødes kl. 17.45 og dørene åbnes kl. 18.15.
Minikonfirmander er afsluttet den 27.11.13. Der har været lidt
udfordringer omkring dette hold, p.g.a. nogle lidt urolige
drenge, men forløbet kunne ikke have afviklet anderledes, og
heldigvis i overensstemmelse med forældrene til børnene i
gruppen.
Idé fra Viborg om uddeling af lille folder i.f.m. gudstjenesten
jueaften. om de arrangementer der afholdes i det kommende
år. Det blev besluttet at der uddeles en folder.
Facebook profilen – der arbejdes stadig på siden.
Konfirmanden skal i januar deltage i arrangementer Rock
The Church.

6. Valg af formand for det kom- Niels er valgt til formand med 8 stemmer og 1 ugyldig
mende år ved hemmelig af- stemme.
stemning, v./formanden.

7. Valg af næstformand for det Jette er valgt til næstformand med 8 stemmer og 1 blank.
kommende år ved hemmelig
afstemning, v./ den nyvalgte
formand.

8. Valg af kirkeværger, kasserer, sekretær, kontaktperson, bygningssagkyndig og
underskriftsberettigede for
det kommende år v./ den
nyvalgte formand.

Der er genvalg på samtlige poster.
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9. Fastlæggelse af datoer for
de ordinære møder for det
kommende år, v./alle.

MR – møde torsdag den 23.1.14 kl. 18 –(Anne Marie / Karin)
Kirkesyn den 13.3.14 kl. 15.30 i Langskov / kl. 17 i Uldum
(NH sørger for forplejning og indkaldelse af Hans
Østergaard).
MR møde tirsdag den 18.3.14 kl. 18.(Leif/Jørgen)
MR møde torsdag den 22.5.14 kl. 18 (Aase/Niels)
MR møde tirsdag den 17.6.14 kl. 18 (Else/Thoralf)
MR møde torsdag den 28.8.14 kl. 18 (Jette/Karin)
MR møde tirsdag den 7.10.14 kl. 18 (Anne Marie/Niels)
MR møde torsdag den 27.11.14 kl. 18 (Leif/Jørgen)

10. Drøftelse af regnskabsrapport for juli kvartal, v./kassereren. ( rapporten tilsendes inden mødet.)

Ifølge Anne Marie ser budgettet ud til at holde. Der blev
drøftet enkelte poster under dette punkt.
Rapporten godkendes af MR på mødet.

11. Vedr. aut.-ringn. I Uldum kir- Ifølge Thoralf vil den samlede udgift vil være ca. 22.000 kr.
er leverandør Thubalka
efter modregning af tilskud fra Provstiet.. Det blev besluttet at
kommet med tilbud om leve- få iværksat denne udskiftning nu.
ring af lugeåbnere til de 4
luger, som ikke er i brug i
forbindelse med den nuværende manuelle ringning, og
det anses af kirkeværge
Thoralf Jensen som et godt
tilbud, idet der er forhandlet
en fornuftig pris på plads,
incl. udskiftning af de
efterhånden helt bortrustne
hængsler på lugerne. Prisen
pr. luge er kr. 5300,- excl.
Moms. Vil vi det? v/
kirkeværge Thoralf Jensen.

12. Drøftelse af kørepenge/diæ- Ved kirkesyn tildeles der automatisk diæter med mindre man
ter for MR.-medlemmer,
frasiger sig dette.
v./den nyvalgte formand.
Som MR medlem er man berettiget til kørsel efter høj sats
i.f.m. udførelse af MR arbejde. Der skal udfyldes skema der
skal indsendes til Anne Marie for at kørepengene kan
udbetales.
13. Opfølgning på undersøgelsen omkring evt. omlægning
af kirkebladets udgivelse,
v./sognepræsten.

Annette orienterede om at der ikke var grundlag for ”fælles”
kirkeannoncering, så dette projekt er ikke længere aktuelt.
Vores ”normale” kirkeblad fortsætter derfor indtil videre. Aase
vil kontakte Gudenåkollegiet og Thoralf kontakter en
avisudgiver for at indhente et tilbud på trykning og omdeling.
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Der er nedsat følgende bladudvalg: Annette, Niels, Aase,
Jette og Thoralf. Udvalget mødes den 8.1.14 kl. 16 i
Præstegården i Uldum.

14. Drøftelse af kirkebetjeningens forberedelse af gudstjenester med kirkekaffe/anden
servering, v./den nyvalgte
formand.

Der er aftalt at der opsættes borde og der pålægges duge
i.f.m. kirkekaffe m.m. Jennie indkøber hvide velour duge
både til Langskov og til Uldum Kirke.
Karen og Aase holder øje med hvornår alterdugene skal
skiftes og foretager udskiftningen. Graverne forestår herefter
indleveringen til vask.
Indkøb af kaffekopper m.m. til kirkekaffe foretages for
fremtiden af NH.

Der blev besluttet at Annette undersøger prisen på en ny
bibel til næste møde.

15. Evt meddelelser fra
medarb.repr. V/
medarb.repr.

Brandvagter til juleaften i Uldum er Jørgen og hans famile.
Brandvagter til juleaften i Langskov er Else/Jette (Karin).
Løvsuger er gået i stykker – Thoralf/Uffe indhenter tilbud på
en ny.
Jennie og Uffe ønsker at få indflydelse på hvorledes de
”sparede” timer i.f.m. ringning skal udmøntes.

16. Der arbejdes med omlægning af Langskov-graverens
telefon, hvilket vil betyde en
nyinvestering i en mobiltefon, som tilhører arbejdsgiveren. Investering på kr.
1500,- – kr. 2000,-. For at
omlægningen kan komme
videre, søges dette beløb
bevilget, v.den nyvalgte
formand.

Niels vil undersøge om der er mulighed for at Uffe for omlagt
hans mobilabn., således omkostningerne for ham nedsættes.
Det er besluttet at der indkøbes en mobiltelefon til Jennie.

17. Drøftelse af de tilbagevendte apostelfigurers fremtidige
anvendelse som kirkeudmykning.
Skal de tilbage på deres
plads i koret indtil en
evt. ny løsning for korindretningen er på plads? V./alle.

Det blev besluttet at der afventes en udmelding fra
Akademiet for Kirkelig Kunst, hvorefter MR træffer en
beslutning. Indtil videre forstår Thoralf og Jørgen
indpakningen af figurerne.

18. Evt.

Leif orienterede om at der skal findes en leder til
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indsamlingen for Folke Kirkens nødhjælp den 9.3.2014. Leif
bliver stående som leder indtil videre.

Uldum

underskrifter

, den 27. november, 2013.

