Mødeindkaldelse til UldumDato: 23.09.12.
Blad nr. 01
Langskov menighedsråd til d. 3. okt.
Formandens initialer:
2012 kl.18.00 i Uldum præstegård,
Fraværende: Jette Sørensen, NH
Kirkegade 13, Uldum.
Lillian Laursen.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

1. Dagsorden godkendt.

2. Sidste mødes referat,
v./formanden.

2. Referat gennemgået.

3. Liv og vækst, herunder nyt
fra aktivitetsudvalget,
v./akt.udv./alle.

3. Ole orienterer om de kommende aktiviteter.
Disse kan også ses i næste kirkeblad.
Der er 10 tilmeldte til læsekredsen i præstegården, der
starter den 11. oktober.

4. Udskrivning af regninger og
rykkerprocedure/ v.
kasseren

4. Graverne udskriver regninger d.28 dec. efter takstblad fra
Haderslev stift, indbetaling sker på giro. Få kommer og
betaler kontant ved døren.
Rykkerprocedure: 1. marts sender kasseren rykker for
manglende betaling, til betaling ved modtagelsen.
1. april ringer kirkeværge og sender skriftlig anbefalet
rykker.
Er regningen stadig ikke betalt efter 14 dage, vedtager
menighedsrådet på først følgende møde, om gravstedet
skal ryddes og om stenen evt. skal flyttes.

5. Orientering, v./formanden.

5. Niels orienterer om bispekandidater.

6. Indkommen post,
v./formanden.

6. Niels orienterer om at det er på den digitale arbejdsplads
at det meste af post til menighedsrådets kan findes.

7. Orientering,
v./sognepræsten.

7. Præsten orienterer om nye mini og de kommende
konfirmander.
Babysalmesang er en succes i Uldum.
Deadline på kirkeblad er den 12.oktober 2012.
Niels vil gerne tage billeder af arr. I kirken.

8. Personalesituationen i
Langskov i forb. m. at
gravermedhjælper Frederik
Kristensen går på pension.
v/alle.

8. Frederik ønsker at gå på pension.
Jennie kontakter Eilif Mathiasen og høre om han vil hjælpe
fra 1.dec til 1. marts. 2013.

9. Orientering omkring
investering i varmestyring i
Langskov kirke, v./Thoralf
Jensen.

9. Thoralf orienterer om indhentet tilbud fra Kamp kirkevarme
og Maass og co a/s. Menighedsrådet vælger tilbuddet fra
Kamp kirkevarme.
Thoralf aftaler videre med Keld Palmelund.
Hvis provstiet godkender forslaget, må Else S og Thoralf
sætte det i gang.
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10. Evt. meddelelser fra
medarbejderrepræsentanten 10. Menighedsrådet skal læse på den digitale arbejdsplads
v./medarb.repr.
om kørsel. Dette skal på som et nyt punkt til næste
menighedsrådsmøde.
11. Spisning.
11. Spisning
12. Årsregnskabet for 2011 er
færdigrevideret og
godkendt, og klar til
underskrift, v./kassereren.

12. Revisionsprotokollat gennemgået og godkendt.
Regnskabet underskrevet af formand og kasserer.

13. Drøftelse af den fremtidige
løsning på
kirkesangerområdet, v./alle.

13. Menighedsrådet diskuterer ny kirkesangermodel.

14. Drøftelse af leje af klaver til
Uldum Kirke, efter
14. Menighedsrådet aftaler at Niels tager kontakt til provstiet
forslag/ønske fra organisten.
angående muligheden for at anskaffe et nyt klaver til
En oplagt løsning er leje af
Uldum kirke.
klaver til kr. 450,- pr. md. i et
år, og derefter køb af
instrumentet til restbeløb,
ca. kr. 25.000,-, v./formand
og kasserer.

15. Nyt fra valgudvalget, v./
udvalgsmedlemmerne.

15. Det kører som det skal.

16. Evt.
16. Provstiet stiller gratis konsulentbistand til rådighed for
vurdering af kirkegårdene. Else S undersøger nærmere.

Uldum, den 3. oktober 2012.
Referent: Dorthe Enghøj Lauridsen.
underskrifter

