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Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
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Fraværende: Niels Højsgaard NH

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/næstfmd.

Dagsorden godkendt.

2. Sidste mødes referat,
v/næstfmd.

Ingen kommentarer – referat godkendt.

3. Kirkeliv: Situationen omkring
planlagte arrangementer i
f.h.t corona/covid 19, v/
aktivitetsudvalget.

Arrangement om – Alsang fastholdes.
Koncert med Sønderjysk Pigekor afgøres torsdag, men bliver
sandsynligvis aflyst.
Foredrag med Sørine Godtfredsen i Tørring fastholdes.
Rytmekor meldt fra til 1. søndag i advent.

4. Orientering v/næstfmd.

Mange bisættelser og begravelser i ferien.
Travlhed med opgaver efter byggesyn.
Møde med Claus Koch angående maling af vinduer i denne
uge.

5. Orientering v/
sognepræsten.

Minikonfirmander – 2 klasser på skolen i år – 20 tilmeldte.
Sorggruppe startet op.
Indbydelse til konfirmander sendt til skolerne.
Vi har også mulighed for tilmelding via DNK.
Ved mere om antal i næste uge.
Indkaldt til personalemøde i næste uge.
Annette deltaget i ekstra provstimøde i sidste uge –
der skal være en bagvagt om mandagen til opkald.
Konsulent koblet på præsterne i den gamle Tørring-Uldum
Kommune 2 gange om året for at komme med input til
Kirkeliv.
Nyt materiale til de nye konfirmander bevilget.
Annoncen om kirkeliv diskuteret blandt præsterne –
Nye regler om opsætningen.
Messefald i Langskov Kirke kl. 09.00 - 2 gange i denne
sommer. Tages op på næste møde.

6. Orientering v/ graveren

GPS sat i 1 maskine og andre maskiner mærket.
Sommerferien overstået og arbejdet gået ok.
Skybrud gik ud over Langskov Kirke, tagrender skal sættes
op hurtigst muligt.
Maling af kapel i Langskov er færdig.
Hvornår må der lægges gran på – færdig til 1. søndag i
advent.
Ønske om ny plæneklipper til Langskov – der søges om det i
kirkegårdspuljen i provstiet.
Bettine oprettes med adgang i DAP.
Vand i Langskov flyttes til skraldespandene?
Tages op på næste møde.
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Mange opgaver i gang efter provstesyn:
Trapper til Uldum Kirkegård udbedres af Ole og Niels.
Sprøjtes for borebiller i Uldum. Loft ryddes inden sprøjtning.
Renovering af kapelbygning koordineres af håndværkerne –
Elektrikeren og mureren.
Hovedrengøring i Præstegård.
Lås til Uldum Kirke. Åben fra kl. 08.00 – kl. 16.00.
Der skal sendes en ansøgning til provstirådet som skal
videresende den til stiftsrådet. Der er penge til låsen.
Bevægelsessensor til lys i Uldum Kirke.
Sikring af låge til Skanderborgvej er bestilt.
Port i Langskov er sikret.
Teleslynge i Langskov virker ikke. Er bestilt.
Følge op på røgalarmer i forbindelse med vor alarm.

8. Menighedsrådets
godkendelse af udgifter i
forb.m. etablering af ellåsesystem på Uldum kirke
og hovedrengøring af
præstegården,
v/kassereren.

Tilbud på hovedrengøring af Præstegården ca. kr. 11.000.
Vi skal selv gøre en stor del af arbejdet.
Kontakte MS Rent i Tørring om tilbud på hovedrengøring og
pris på en eventuel ugentlig rengøring – Jette og Else M.

9. Omlægning af lapidariet i
Langskov. Hvordan gribes
det an? Hvem tager sig af
det? V/alle

Samle stenene i det store hjørne.
Inden gennemgang opsætte kriterier for hvilke sten der skal
bevares i lapidariet. – Ole Andersen, Else Schmidt, Jette,
Anne Marie og Bettine mødes onsdag den 9. september
kl. 08.30.

10. Flytning af flagstangen i
Langskov højere op i
Flyttes til østsiden for kirken.
terrænet. Hvor, hvordan,
Niels søger om tilladelse til flytningen?
hvem? Medlemmer af MR
bedes orientere sig på
kirkegården forud for mødet
og komme med forslag til
placering. V/ kirkeværge Ole
Jacobsen.
11. Orientering om budget 2021, Revideret budget for 2021 godkendt.
v/kassereren. (Bilag 1)

12. 2. kvartals regnskabsrapport Gennemgang af rapport pr. 30.06.2020.
v/kassereren. (Bilag 2).
Skal posten som kasserer overgå til provstiet efter
menighedsrådsvalget?
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13. Orientering vedr. kirkebil og
kørsel af minikonfirmander
og konfirmander til/fra
undervisning, v/ Else
Mogensen.

Dan-Taxi kontaktes når vi ved, hvor mange konfirmander der
bliver og hvor de skal hentes og de skal køres hen.

14. Valgforsamling 15. sept.
Hvordan ser det ud? Har vi
et nyt hold?? Hvad hvis
ikke? V/ næstfmd.

Der er flere emner både til Uldum og Langskov, så vi skal
nok få 5 fra hvert sogn – måske?

15. Tilrettelæggelse af besøg i
Rårup kirke til inspiration for
farvevalg og i øvrigt, forud
for Langskov kirkes indv.
renov. V/næstformand.

Jette været på besøg i Rårup Kirke. Kirken vil være et besøg
værd for at se på farver.
Aftalt tirsdag den 6. oktober med afgang fra Uldum kl. 15.00,
Hvorefter vi fortsætter med menighedsrådsmøde i Uldum.

16. Evt.

Ingen frivillige har meldt sig til sætte flag op og tage det ned i
Langskov.
I Uldum er der nogle stykker.
Sættes på som punkt på næste møde.
Høstgudstjenester i Uldum og Langskov 20. september.
Kage fra bageren og dertil kaffe, the og saft.
Atoma gravet kabel over i Langskov – Ole undersøger hvem
der skal betale.

Uldum, den 1. september 2020
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