Side 1 af 3

Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse 9. maj 2019 kl. 17:00 i
præstegården, Kirkegade 13
Uldum.

Dato 30. april 2019

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende: Else Mogensen. NH
Anne Marie Seiger kun med
ved pkt. 2 og 3.

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. dagsorden godkendt

2. Gennemgang af
regnskabsrapport fra 1.
kvartal 2019, v/kassereren.
(bilag 1 til 090519)

2. regnskabsrapport gennemgået – overskud på 12.000
i første kvartal.

3. Budgetlægning 2020.
Rammefordeling foreligger.
v/kassereren.

3. Budgetlægningen 2020 gennemgået. Vi gransker
hver især budgettet for at finde mulige besparelser.
Kasserer, kirkeværge og formand har mandat til at
vurdere besparelser.

4. Sidste mødes referat, v/fmd.

4. Referatet gennemgået af formanden.

5. Kirkernes liv og vækst. Evt.
nyt fra aktivitetsudvalget.
Hvad med udflugt? Båltaler
til Skt. Hans?
V./aktivitetsudvalget/alle.

5. Programmet for efteråret er ikke helt på plads endnu.
Komsammeneftermiddage, koncert, pilgrimsvandring
planlagt – læsekreds + filmaften i efteråret. Båltaler til
Skt Hans er Kurt Willumsen, tur til Kongernes Jelling,
komsammeneftermiddag med alsang?,

6. Orientering v./fmd.

6. Taget på Uldum kirke besigtiges af provstiet.
Fremvisninger af Uldum kirke. Shelter på kirkens jord
i Uldum kær er bevilget. Forslag om at der er et tema
på dagsorden hver gang til MR møder.

7. Orientering
v./sognepræsten.

7. Optakten til Påsken blev lagt lidt anderledes an i år.
Årets konfirmationer. ”konfirmandopdatering” – i år
hvor der ikke skal være undervisning. Fra
præsteforeningens side arbejdes der med at ændre
indholdet i præstestillingen.

8. Afsluttede og igangværende
projekter, v./kirkeværge Ole
Jakobsen.

8. Uldum kirke – beplantning fjernet, græs, træer stynet.
Knæfald. Kapellet – igangværende arbejde –
sætningsskader, lamper – måske til efteråret.
Langskov – skodder i tårnet skal sættes fast med
kiler. Materialeplads besigtiget med entreprenør. Og
nu igangsættes automatlås projektet på kirkedøren i
Uldum.

9. Generel orientering fra
graverne om arbejdet på
kirkegårdene og evt.
udfordringer vejrmæssigt,
arbejdsmiljø, indkøring af
den nye

9. Der er styr på mandskabsfordeling, stille og roligt på
kirkegårdene, opmærksomhed på ”usikre” gravsten.
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Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse 9. maj 2019 kl. 17:00 i
præstegården, Kirkegade 13
Uldum.

Dato 30. april 2019

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:

Fraværende: Else Mogensen. NH
Anne Marie Seiger kun med
ved pkt. 2 og 3.

mandskabsfordeling o. l.
V./graverne.
10. Evt.
10. Sikker post – formular til hvordan man håndterer det
hos Niels.

Uldum, den 9. maj 2019
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