Mødeindkaldelse til ord. Møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse torsdag d. 28. juni 2012
kl. 18.00 i Uldum præstegård.

Dato: 19. juni 2012

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen.
2. Orientering vedr. energirapporter fra energitjenesten,
som har været på besøg i
vore 2 kirker, v/ Thoralf
Jensen.
3. Præsentation af påtænkt
omlægning af kirkeværgefunktionen, v/ Else Schmidt.
4. Orientering vedr. nyt selskab
til at overtage tyverisikringen
i Langskov, v/ Thoralf
Jensen.
5. Orientering om ny telefonrabataftale. Vi skal have
kigget på Langskovs
telefonordning/itordning,
som ikke har været med i
den gamle ordning, og
derfor ikke kan fortsætte i
den, v/ formanden
6. Orientering, v/ formanden.

7. Indkommen post, v/
formanden.
8. Pause med spisning.
9. Orientering, v/
sognepræsten.

10. Liv og vækst, herunder
bemanding af aktiviteterne
ved musikfestivalen lørdag
d. 7. juli v/ aktivitetsudv./alle.
11. Orientering om det
kommende valg til landets
menighedsråd. Der er nu
fremsendt valgcirkulærer. I
valgudvalget sidder Dorthe
Enghøj Lauridsen, Karen
Mikkelsen og Niels
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1. Dagsorden godkendt.
2. Energirapporten fra Langskov kirke og Uldum kirke
gennemgået af Thoralf.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Else S, Else
G, Thoralf, Niels, Ole og Jette.
3. Else S orientere om at der er forslag om, at dele
opgaverne op på en anderledes måde, for
kirkeværgerne. Vi vedtager at der skal være en
bygningssagkyndig, der står for begge kirker og en
administrativ kirkeværge.
4. Vi skifter forsikringsselskab over til EC Sikring for
Langskov Kirke. Thoralf arbejder videre med det.
5. Niels undersøger, om vi kan få et billigere it og
telefoni løsning i Langskov Kirke.
6. Orientering om Henriettes opsigelse.
Der er ansat en ny organist fra den 1.september
2012, i en 22 timers stilling.
En person er faldet på brostensbelægning, men det
skyldes ikke den nuværende belægning.
Ruben har søgt en stilling ved Horsens kirkegårde.
7. Niels orienterer.
8. Spisning rykkes.
9. Annette orienterer. Annette ændrer
minikonfirmandsdagene til om onsdagen, for de
næste minikonfirmander.
10. Der skal være et telt foran Uldum kirke, med salg af
kaffe, vand, kage m.m. til musikfestivalen lørdag den
7. juli 2012. Deadline for indlæg i kirkebladet er den
20. juli 2012.
11. Niels orienterer. Vi holder orienteringsmøde onsdag
den 12. september kl.19.30, sammen i vores
menighedsråd, som er fra begge sogne. Der skal
være en opstillingsliste fra begge sogne. Præsten
Annette, redegør om valget fra prædikestolen den 2.
september.
12. Evt.
”Energiudvalget” holder møde den 1. august
kl.18.00, Uldum præstegård.

Mødeindkaldelse til ord. Møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse torsdag d. 28. juni 2012
kl. 18.00 i Uldum præstegård.

Dato: 19. juni 2012

Dagsorden

Beslutning

Højsgaard. Sidstnævnte er
udvalgsformand.
12. Evt.

Referent: Dorthe Enghøj Lauridsen
Uldum, den 28. juni 2012.
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