Side 1 af 2

Hermed indkaldelse til ordinært
Dato 19. august 2019
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse torsdag
d. 29. august 2019 kl. 17.00 i Uldum Fraværende:
Niels Højsgaard
præstegård, Kirkegade 13
Uldum.

Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/næst-fmd.

1.

2. Sidste mødes referat,
v/næst-fmd.

2. referat gennemgået – opfølgning på punkter omkring
skraldespande + musebekæmpelse i Langskov kirke.

.
3. Kirkernes liv og vækst,
v/aktivitetsudvalget.

dagsorden godkendt.

3. fine aktiviteter henover sommeren – skt hans,
sensommerkoncert, udflugt til Jelling med godt
foredrag i Kongernes Jelling, nye pjecer fra
Kirkeministeriet,

4. Formandsorientering,
v/næst-fmd.

4. brud på vandledning – ordnet, fremvisninger af kirken
henover sommeren, tilbud på udbedring af kirkemur i
Langskov – ordnes inden vinter,

5. Orientering v/sognepræsten

5. mini konfirmander er startet op – med fokus på
allehelgen – samarbejde med nogle fra kommunen,
sorg gruppe startet op i Aale, møde i mellemkirkeligt
udvalg – biskopperne haft møde med ny
kirkeminister, tur til Berlin i oktober 2020,
provstiudvalgsmøde – vil gerne ændre udtrykket på
babysalmesang så at det får et mere kirkeligt udtryk
(det har det allerede i Uldum Langskov), ny
provstisekretær,

6. Orientering om ny aftale
vedr. kirkesanger og
korleder, v/kontaktpersonen.

6. børnekoret skal mødes 3 gange færre om året alt i alt
31 gange om året, kirkesanger sørger selv for afløser
ved forfald men ikke ved ferie og fri – der skal MR
sørge for afløser, fordelingen er 55 til gudstjenste og
45 til kor, aftalen er ydermere at hvis der ikke er et
passende antal deltagere til koret så ophører det.

7. Fortsættelse af
omlægningen på Langskov
kirkegård, vedr. afdeling A,
v/kirkeværge Else Schmidt.

7. der lægges brosten på kirkegården i Langskov med
hæk imellem.

8. Evt. nyt fra graverne
v/graverne.

8.

9. Gennemgang af
regnskabsårets 2.

9. rapporten godkendt.

afløser for kirkesanger – problematik – kirkesanger
Anette udarbejder liste over emner man kan ringe til,
dørlukker pilles ned i Langskov, køb af ny støvsuger
til Langskov, Jette graver skal på kursus i stauder.
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Hermed indkaldelse til ordinært
Dato 19. august 2019
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse torsdag
d. 29. august 2019 kl. 17.00 i Uldum Fraværende:
Niels Højsgaard
præstegård, Kirkegade 13
Uldum.

Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

Beslutning

kvartalsrapport, (bilag 1),
v/kassereren.

10. Orientering om/drøftelse af
endeligt budget for 2020,
(bilag 2) v/kassereren.

10. ender med en egenkapital på 17000 – efter tilførsel af
50000 fra provstiet. Rapport godkendt

11. Evt.

11. personalemøde afholdt fredag 23/8, fremvisninger af
kirken der kolliderer med kirkelige handlinger –
orienteres om at fremvisning fx kan aflyses af
bisættelser, børnehave har selv henvendt sig til
kirken i Uldum om høstgudstjeneste.

Uldum, den 29. august, 2019.

underskrifter

