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Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse torsdag d. 14. maj 2020
kl 17:00 i præstegården, Kirkegade
13 Uldum.

Dato 4. maj 2020.

Dagsorden

Beslutning

Blad nr.
Formandens initialer:

Fraværende:
Anne Marie Seiger,
Ole Jacobsen.

NH

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

Dagsorden godkendt.

2. Gennemgang af sidste
mødes referat, v/fmd.

Det planlagte provstesyn udsat pga Corona.

3. Kirkernes liv og vækst, her
under de sidste opdateringer
vedr. restriktioner i f.b.m.
covid-19, aflyste
arrangementer, m.v., v/alle.

Udkast til aktivitetskalender for juni til november omdelt.
Gudstjenester starter igen fra Kristi Himmelfartsdag og
gudstjenesten 2. Pinsedag i Kæret bibeholdes.
Følger nøje udmeldingen om åbningen af kirken.

4. Orientering v/fmd.

Orientering om aflyste arrangementer.
Orienteringsmøde den 9. juni om menighedsmøde og
menighedsrådsvalg bibeholdes.

5. Orientering v/sognepræsten. Nye konfirmander starter efter efterårsferien. De går i 8.
klasse og vil blive undervist efter nyt undervisningsmateriale.
Der kommer konfirmander fra Uldum, Lindved, Tørring, Rask
Mølle og Bøgballe. Uvist om hvor mange der kommer.
Kørsel af konfirmander tages op på næste møde.
Fortsat flagning ved kirkerne på søndage og helligdage
diskuteret, og hvem der skal gøre det.
Flag og liner i både Uldum og Langskov bør skiftes.
Annie 25 års jubilæum den 8. juni – fejres den 9. juni.
Annie spørges om, hvem der skal med.
Undersøge hvad vi må give i gave.

6. Igangværende og planlagte
bygningsmæssige og
arealmæssige
vedligeholdelsesarbejder,
v/kirkeværge Ole Jacobsen,
(i Oles fravær/fmd.)

Reparation af mur i Langskov – entreprenør rykkes.
Materialeplads i Langskov – laves i næste uge.
Vinduer i Uldum Præstegård repareres nu – Johannes ser på
det. Øvrige reparationer afventer provstesyn.
Maling i Langskov kapel.
Udskiftning af nedløbsrør i Langskov afventer svar fra
provsti.
Penge til ovennævnte er bevilliget af provstiet.
Nyt overslag modtaget fra Mogens Svenning angående
renovering af Langskov Kirke. Afventer svar.
Projekt nyt tag i Uldum er sat i værk.
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Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse torsdag d. 14. maj 2020
kl 17:00 i præstegården, Kirkegade
13 Uldum.

Dato 4. maj 2020.

Dagsorden

Beslutning

Tilrettelæggelse af
menigheds og orienteringsmøde d. 9. juni,
v/valgudvalget.

Blad nr.
Formandens initialer:

Fraværende:
Anne Marie Seiger,
Ole Jacobsen.

NH

Afholdes i Uldum Forsamlingshus kl. 19.00.
Servering af kaffe, øl og vand.
Vi forventer ca. 50 deltagere.
Plakater til opsætning og kontakt til Ingrid Trier om en artikel.
Fordeling af opgaverne aftales senere.
Menighedsmøde, kaffepause og derefter orientering om
menighedsrådsvalg.

7. Tilpasninger/ændringer i
personalehåndbogen,
v/kirkeværge Else Schmidt.

Gennemgang af ændringer i pkt. 6.1 graver,
arbejdsbeskrivelse, pkt. 7.1 nøgler

8. Behandling/drøftelse af
kvartalsrapport for 1. kvartal
2020, v/kassereren, (i
kassererens
fravær/fmd./alle. (bilag 1).

Gennemgang af kvartaltsrapport for 1. kvartal 2020 –
godkendt.

9. Behandling/drøftelse af
budget 2021. (Udgår p.gr.a.
kassererens fravær).

Punktet udsættes pga sygdom, og der indkaldes til nyt møde.

10. Evt.

Intet.

Uldum, den 14. maj 2020.

underskrifter
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