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Hermed indkaldelse til ordinært
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse d. 26.
november 2015 kl. 18 i Uldum
Præ- stegård Kirkegade 13,
Uldum.

Dato 16.11.15.

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende:
NH
Medarb.repr.Uffe S. Schacht,
Karin Thomsen. Suppleant
Dorthe Enghøj Lauridsen
indkaldt og deltager

1.

Godkendelse af
dagsordenen, v./
Formanden.

1. Dagsorden godkendt.
2. 1. Minuts stilhed, ære være mindet om Jørgen
Laursen Vig.

2.

1 minuts stilhed til minde
om afdøde medlem af
menighedsrådet, Jørgen
Laursen Vig, v./ Formanden.

3. Velkomst ved formanden

3.

4.

5.

Velkommen til suppleant,
Else Mogensen. Else indtræder i menighedsrådet i
stedet for Jørgen Laursen
Vig, v./ Formanden.

4. Orientering fra aktivitetsudvalget af Sognepræsten,
Anette Lyster Clausen.
Ruth Brig Kristensen, soldatermor, kommer og
fortæller sin historie, den 12 Jan 2016 kl 14.30 i
Ølholm forsamlingshus.
Komsammen eftermiddag den 8 marts kl. 14.30 med
Line Svendsen fra Hedensted, kommer og fortæller
om, Livet som feltpræst i Afghanistan.

Kirkernes liv og vækst, herunder nyt fra
aktivitetsudvalget, v./
Udvalget.

Orientering, v./ Formanden.

5.

6. Indkommen post, v./
Formanden.

6.

7.

7.

Orientering v./
Sognepræsten.

8. Orientering omkring tagprojekt, Langskov + div., v./
Kirkeværgerne.

8.
9. Orientering vedr. opgaven
med at få indhyret
arbejdskraft i passende
mængde for det kommende
år, v./ Kontaktpersonen.

9.

Den 15 marts 2016 kl. 19.30 kommer Jacob Birkler
på Uldum Højskole.
Den 9 feb., 2016 kl. 19.30. kommer Liljan Bouttè, fra
New Orleans, med sit band og holder en koncert i
Uldum Kirke, som er arrangeret sammen med Familie
og samfund.
Orientering ved formanden, Niels Højsgaard.
Det er vigtigt at der skrives under på de kvitteringer
Som man får, når man køber noget til kirken.
Orientering vedrørende telefonrabatordningen ml
TDC og folkekirken.
Orientering om lapiedariet /mindelunden er renoveret.
Orientering om post ved formanden.
Man skal selv melde sig til stiftsdag den 6. feb. 2016
Inden den 15. Jan. 2016.
Orientering fra sognepræsten.
Orienterer om de nye fremadrettede besparelser i
folkekirkens nødhjælpsarbejde.
Orientering om hvad vi gør i forhold til de flygtninge
der kommer og som allerede er i kommunen.
Orientering om sorggruppen, der starter op igen i uge
7, i 2016.
Indlæg til kirkebladet skal senest være sendt den 26.
Jan. 2016.
Ved dåb stammes der op, i forhold til fotografering.
Orientering om renoveringen af Langskov kirkes
nye tag og forslag om rejsegilde af Thoralf og det
vedtages.
Den nuværende aftale med Kirsam stopper, men der
forhandles videre i forhold til, at løse vores behov ved
deltidsansættelse.
Niels og Grethe Mogensen skriver en mail til Bertel
Haarder, om problematikkerne i forhold til
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10. Forslag om etablering af dikonigruppe, v./
Sognepræsten.

11. Forslag om etablering af
sangskole, v./
Sognepræsten.

12. Spisepause.

13. PU.`s bemærkninger til
2014 – regnskabet, v./
Kassereren. (Bilag 1.)
14. Gennemgang af regnskabsrapport for 3. kvartal, 2015.
Medlemmerne bør have evt.
spørgsmål klar, v./
Kassereren. (Bilag 2.)

15. Kunstprojekt Uldum Kirke:
Orientering omkring fondsansøgning og
sognepræstens kontakt til
Bertil Vallien, v./ Anne Marie
Seiger og Sognepræsten.

16. Valg af formand for det
kommende år. ( hemmelig
afstemning ). V./ Formanden.
17. Valg af næstformand for det
kommende år. ( hemmelig
afstemning ),. V./Formanden.

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende:
NH
Medarb.repr.Uffe S. Schacht,
Karin Thomsen. Suppleant
Dorthe Enghøj Lauridsen
indkaldt og deltager

samarbejdet omkring kirkegårdsdrift.
10. Sognepræsten foreslår om vi kan arr. en
fællesspisning med de mennesker der pludselig bliver
alene, kan vi lave en netværksgruppe, der f.eks. kan
være besøgsvenner på plejehjemmet etc.
Der besluttes at der sættes en opfordring ind på
infokanalen – forinden kontaktes plejehjemmets
ledelse og vennekredsen.
11. Sognepræsten foreslår at der søges efter
kirkelivspuljen, så vi kan etablere en sangskole for
børn fra Uldum og Langskov sognes folkeskoler, der
går op til 6 klasse.
Der besluttes at det arbejdes der videre med.
12. Spisepause.
13. Regnskabet er godtkendt.
14. Regnskabsrapport for 3. kvartal gennemgås
og godkendes.
15. Ansøgning om fondspenge til altertavler m.m
Er sendt og der afventes svar.
16. Niels vælges som formand for menighedsrådet.
17. Jette vælges som næstformand for menighedsrådet.
18. Genvalg af af kasserer, kontaktperson, 2 kirkeværger,
sekretær, bygningssagkyndig og
underskriftsberettigede.
19. I Valgudvalg og aktivitetsudvalg, tiltræder Niels
Højsgaard og Else Mogensen.
20. Følgende datoer er mødedatoer for det kommende
kirkeår: Tirsdag den 19. Jan. 2016.
Torsdag den 17. Marts. 2016.
Onsdag den 18. Maj. 2016.
Tirsdag den 30. Aug. 2016.
Torsdag den 22. Sept. 2016
Onsdag den 23 Nov. 2016.
21. Evt.
Liste over ægtefæller til afdøde.
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18. Valg af kasserer,
kontaktperson, 2
kirkeværger, sekretær,
bygningssagkyndig og
underskriftsberettigede for
det kommende år. V/
Formanden.
19. Forslag til ændringer i
sammensætningen af valgudvalg og aktivitetsudvalg,
v./ Formanden.
20. Fastsættelse af mødedatoer
for menighedsrådet i det
kommende kirkeår., v/
Formanden.
21. Evt.

26 Nov, den 2015

underskrifter

Referent:
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