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Hermed indkaldelse til ordinært
Dato 1. marts 2015
Blad nr.
møde i Uldum-Langskov menigFormandens initialer:
hedsråd til afholdelse tirsdag d. 10.
Fraværende: Karin Thomsen, NH
marts, 2015 kl. 18.00 i Uldum
præstegård, Kirkegade 13, Uldum. Thoralf Jensen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen, v./formanden.
2. Kirkens liv og vækst, v./
aktivitetsudvalget/alle.

Beslutning
1. Dagsordenen godkendes.
2. Det nye kirkeblad er tilfredsstillende.
Annette har søgt provstiets kirkelivspulje og har fået
15.000 til konfirmandprojekt ved Kyndelmissegudstjeneste i Tørring og 5000 til Leonard Cohengudstjeneste d. 21. maj. Denne gudstjeneste er ved
at blive planlagt med Pojken, Anette og Ulrik på
saxofon.

3. Orientering, v./formanden.

3. Folkekirkens Nødhjælps indsamling gav 6303 kr.
Nyt tag i Langskov er i proces.
Hækklipningen er færdig i Langskov og er i gang i
Uldum. Løvsugeren er desværre gået i stykker.
Træ til Skt. Hans bål er kørt hjem og ligger i
carporten.
Niels har været til møde i distriktsforeningen.
Jørgen L V er blevet 70 år.
Niels bliver folkepensionist d. 27. marts og forventer
at få mere tid til menighedsrådet.
Niels overvejer at dele sine tanker om kirkegårdenes
fremtidige struktur med provstirådet mhp at få en
droneopmåling. Det vil give overblik. Men det er
vigtigt, at hele provstiet er med.

4. Indkommen post,
v./formanden.

4. "Kirkepartner", en messe i Fredericia, hvor der er
meget inspiration at hente for graverne.

5. Orientering,
v./sognepræsten.

5. Oplyser om problemer med konfirmander og den
nye skolereform. Stor forældreopbakning.
Forårets dåbsoplæring i Langskov er i gang.
Annette L-C har spurgt Anette Trautner om hun
kunne være interesseret i at have børnekor. Hun
overvejer og vil finde en pris på det.
Jeppe Sander har spurgt, om kirken må bruges til
koncert til støtte for "Byens grønne rum". Der nikkes
ja.
Der er nu legegruppe i konfirmandlokalet hver tirsdag
formiddag. Mødrene styrer det selv.
Annette anmoder om hovedrengøring i præstegård
hen over sommeren.
Kaffesedlen sendes rundt.

6. Opdatering,
kunstprojektet i Uldum kirke,
v./Leif Nielsen.

6. Provstiet har godkendt at ville betale for
projektbeskrivelsen. Leif har fået en aftale, hvor fonde
kan pege på det delprojekt, som man vil støtte.
Provstiet skal orienteres og projektet skal sendes til
godkendelse i stiftet. Og herefter går vi i gang med at
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Dagsorden

Beslutning
søge penge.

7. Økonomi: Gennemgang
af 4. kvartalsrapport,
v./kassereren. (Bilag
fremsendt af kassereren.

7. Revisionsprotokolat til beholdningseftersyn er
godkendt.
Vi har større overskud end forventet.
Kommentarer til regnskabet.

8. Økonomi: Præsentation af
årsregnskab for 2014,
v./kassereren. (Bilag
fremsendt af kassereren.)

8. Kvartalsrapport og regnskab godkendes..

9. Drøftelse af Uldum-graverens forslag om opkrævning
af ekstra timeforbrug for
anlæg af gravsteder med
ønsker fra pårørende om
udførelse udover standarden, v./Else Schmidt.

9. Det drejer sig både om nyanlæggelse af
gravsteder, hvor der er ekstraordinære ønsker og
misholdte gravsteder, der overgår fra at være passet
af pårørende til legataftale eller regning.
Godkendes, og beslutningen skal tilføjes
vedtægterne.

10. Langskov kirkegård:
Proble-matik omkring
kistebegravel-velse plænen
ved graverhu-set, v.Else
Schmidt.

10. Det foreslås, at kister i plænen forbeholdes til Afd.
C.

11. Kirkegårdene generelt:
Drøf-telse af brugernes
placering af blomster og
øvrig pynt i vækstperioden
vedr. grav-sten i plæne,
v./Else Schmidt.

11. Rådet beslutter, at det i vedtægten tilføjes, at man
på plænegravsteder kun må have vaser gravet ned til
blomster. Figurer, legetøj etc må ikke forefindes.
Ligeledes må der ikke sættes syltetøjsglas som vaser
på gravstederne, fordi de går i stykker i frostvejr.

12. Det faldende dåbstal på
landsplan. Kurven har været
konstant faldende siden år
2000. Hvordan ser det ud
hos os, og hvad kan vi evt.
gøre ved problemet?
V./sognepræsten/formanden.

12. Annette fremviser statistik fra vores sogne. Her
har vi en god dåbsprocent.

13. Evt.

13. Vi skal som menighedsråd ud og se Vejlenyrevy
og efterfølgende spise på Brød&Co. Medlemmerne
skal selv betale drikkevarer.
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, den

underskrifter
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