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Hermed indkaldelse til ordinært
Dato 24. september, 2018.
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse torsdag
d. 4. oktober 2018 kl. 17.00 i Uldum
præstegård, Kirkegade 13, Uldum
Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. dagsorden godkendt

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

2. referatet blev gennemgået.

3. Kirkernes liv og vækst,
herunder nyt fra
aktivitetsudvalget,
v/udvalget/alle.

3. programmet for det næste halve år er snart på
skinner. Julekoncert i Langskov kirke med
Ester Brohus. Alle Helgen gudstjenester med
nyskrevet kantate. ALC til møde i liturgi
kommissionen. Evaluering af årets udflugt –
skal vi fortsætte med den? Bussen blev ikke
fyldt op i år. Aktivitetsudvalget arbejder videre
med om vi fortsætter med udflugt eller ej.

4. Orientering v/fmd.

4. den indvendige vedligeholdelse af Langskov
kirke kan blive forsinket grundet andre
prioriteringer i provstiet. Provstiet har
opfordret til at vedligeholdelses arbejder der
er udskudt tidligere, bliver ordnet.
Hængepartier i præstegården – oprydning.
Udvendig oprydning – carporten. Jette Heller
fra provstiudvalget kommer på november
mødet for at orientere om arbejdsgangen i
udvalget.

5. Orientering v/sognepræsten.
5. godt hold mini-konfirmander. Indskrivning af
kommende konfirmander. Uge 44 – studietur
til Oxford.

6. Vedr. udgåede planter efter
sommerens tørke og varme
på og ved vore kirkegårde.
Disse skal vel udskiftes nu
her i efterårsplantesæsonen?
V/graverne/kirkeværgerne.

6. ok at udskifte planter – nogle er udskiftet, andre
vil blive i kommende tid.

7. Revisionsprotokollat for
regnskab 2017,
v/kassereren,(bilag 2).

7. er tiltrådt.

8. Godkendelse af endeligt
budget for 2019,
v/kassereren.

8. er tiltrådt

9. Drøftelse af problematik
omkring de svagt besøgte kl.
9 - gudstjenester i Langskov

9. ALC foreslår at vi alle grundigt tænker
problematikken igennem. Forslag om
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10. Drøftelse af udskiftning af
præstegårdens printer. Købe
eller lease? v/sognepræsten.

11. Gennemgang af netop
færdiggjorte og til MR
fremsendte
personalehåndbog,
v/udvalget for dette.
12. Kirkernes og kirkegårdenes
bemanding fra og med 2019,
v/kontaktpersonen, (bilag 1).

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning
gudstjeneste sen eftermiddag/først på
aftenen.

10. Printer købes.

11. personalehåndbog blev gennemgået.

12. vi har vedtaget at vi at opslår en stilling på
1400 timer.

13. Evt.
13. efter forslag fra Anne Marie Winther fjernes
sten fra p plads i Langskov.

Uldum, d. 4. oktober, 2018.

underskrifter
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