Hermed indkaldelse til ordinært mø- Dato: 19. august 2012
de i Uldum-Langskov menigheds –
råd, som efter mødeplan finder sted
i Uldum præstegård tirsdag d. 28.
august 2012 kl. 18.00.

Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsordenen.
2. Orientering v/ formanden.

3. Indkommen post
v/formanden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning
1.Dagsorden godkendt.
2.Energiudvalget har holdt møde siden sidste
menighedsrådsmøde. Vi vil arbejde videre med ideen om
måske, at lave evt. samdrift med andre kirkegårde, for at
gøre driften mest mulig effektiv og billigst. For at få
inspiration og muligvis samarbejde, har der været holdt
møde med Ildved, Hvejsel, Kollerup og Vindelev kirker.
Energitjenesten har været ved at undersøge, om der er
mulighed for at spare noget energi på alle provstiets kirker.
Energiudvalget har holdt møde og der er lavet en
prioriterings liste over energibesparelse i kirkerne og
dokumentet er sendt til provstiet.
Kirkeskatten falder fra 1,08% til 1,07%.
Else Smith og Niels har sammen med lokalhistoriskforening
for Langskovsogn, gennemgået mindelunden på Langskov
kirke. Det er planen at det samme skal gøres på Uldum
kirkegård til næste år. Niels arbejder videre med det.
Husk tilmelding til stiftmøde og bestilling af mad. Der er 9
tilmeldt.
Der skal vælges en ny Biskop og vi kan høre en af
kandidaterne, Peter Hedegaard tirsdag den 4 september I
Hammelev sognehus.
3. Niels orienterer.

4. Orientering v/
sognepræsten.

4. Præsten orienterer.
Der er problemer med hjemmesiden, Annette tager kontakt,
sammen med Ida. Baby salmesang starter på fredag den 31
aug. Der er tilmeldt 9 mødre og 11 børn.
Der er fællesspisning i et sogn søger sammen og Niels vil
orientere om ansættelse af Poiken, vores nye organist.
Annette foreslår at vi samler et diakoni-hold, til at hjælpe
nogle ældre med at komme i kirken, der ellers ikke ville
kunne komme. Dette vil Niels orientere om under
fællesspisningen og om kommende aktiviteter.
Vi skriver os på kaffesedlen

5. Kirkernes liv og vækst
v/aktivitetsudvalget.

5. Ole orienterer om kommende aktiviteter, se kirkebladet.

6. Vedr. udskrivning af
kirkegårdsregninger for
2012 v/ kassereren.
Ubetalte regninger.

6. Der aftales, at graverne udskriver regninger den. 28
december. Else udarbejder et forslag til næste
menighedsrådsmøde, i forhold til rykkerprocedure m.m.
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7. Evt meddelelser fra medarb. 7.Uffe orienterer.
repr.v/ medarb. repr.
8. Spisning.

Pause - Spisning.

9. Behandling af regnskabets
2. kvartalsrapport v/
kassereren.

9. Kvartalsrapporten gennemgået og drøftet og godkendt.

10. Rapportering vedrørende
valget til menighedsrådet
v/valgudvalget.

10. Niels orienterer om det kommende valg til
menighedsrådet. 12 Sept. orienterings og opstillingsmøde
blev planlagt i detaljer.

11. Evt.

11.Evt.

Uldum, den 28.08.2012

underskrifter

