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1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. Referat godkendt

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

2. punkter i referat blev gennemgået

3. Kirkernes liv og vækst,
herunder evaluering af
julens og nytårets
gudstjenester og Hellig 3 Kongers arrangement,
v/alle.

3. Pæn søgning til nytårs gudstjenester. Godt
helligtrekongers arr. Husk mikrofon næste gang! 119
betalende til julekoncert med Ester Brohus – giver
underskud. Positive tilbagemeldinger fra publikum.

4. Orientering v/formanden.

4. lavet aftale med Filip Møller om afhentning af gamle
gravsten. Ved at få lavet tegning til nyt knæfald til
Uldum Kirke. Pågående oprydning i hall´en i
præstegården. Varmeproblematikken i præstegården
er ved at være løst. Reklame for og omtale af møde i
Distriktsforeningen 5/2 i Løsning. Indsamling
Folkekirkens Nødhjælp søndag 10/3.

5. Orientering v/sognepræsten.

5. Ny arbejdsgang med nøgler. Alle konfirmander fra
provstiet deltager i rollespil 30/3 på Hellebjerg.
Tørring Uldum kunstforening låner konfirmandstuen i
april. Konfirmandarr 7/2 i Tørring. Ny præst ordineret i
Hedensted/Dalby.

6. Drøftelse og beslutning af
ændringer på Uldum
kirkegård, vedr. lapidariet
samt rydning af buskads ved
kirkegårdens vestlige
afgrænsning mod
parkeringsplads, efter
forudgående besigtigelse,
v/kirkeværge Ole Jacobsen
og formand.

6. lapidariet bliver renoveret og rydning af buskads på
kirkegårdens vestlige dige – mod poul martin møllers
plads. Fremtidig indretning af kirkegården tages op til
vurdering.

7. Status på igangværende
bygnings- og
kirkegårdsmæssige
projekter, v/kirkeværge Ole
Jacobsen.
8. Orientering: Efter
opfordring/ønske fra
provsten, vil provstiets
kirkegårdskonsulent, Ole

7. lys er ordnet ml kirke og præstegård. Isolering af
gulve i præstegård er ordnet. Der er også kigget på
problemet med varme og det er løst. Nye døre på
toiletter. Lyssensor bliver etableret ved toiletter +
udsugning.
8. konsulenten kommer forbi og mødes med graverne
og Ole A.
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Daugaard, komme på besøg
i uge 3 eller 4 og gennemgå
kirkegårdene sammen med
graverne og repræsentanter.
fra menighedsrådet.
Formålet er en gennemgang
af arbejdet på kirkegårdene
og i kirkerne gennem året
samt vurdering af den
nuværende maskinpark
samt evt. ønsker fra
graverne om udskiftning af
enkelte maskiner,
v/formanden.
9. Det er allerede nu på tide at
tænke på det næste valg til
landets menighedsråd i
2020. Der er fra centralt sted
besluttet en anden form for
forberedelse af valget, som
kræver handling allerede nu.
Vi har annonceret et
menighedsmøde i Ølholm
forsamlingshus 3. marts i år,
hvor en del af temaet vil
være det kommende valg og
rekrutteringen af evt. nye
kandidater til vort lokale råd.
Derfor vil det være
formålstjenligt med et skøn
over, hvem som ønsker at
fortsætte i menighedsrådet,
og hvem der evt. ønsker at
træde ud, v/formanden.
10. Drøftelse af forløbet på
menighedsmødet 3. marts,
v/formanden.

9. formanden orienterede om de nye regler for
afholdelse af menighedsrådsvalg.

10. orientering ved formand, kasserer, kontaktperson,
værge og sognepræst.

11. Evt.
11. skrivebord fra Uldum præstegård til Langskov.
Forslag om affaldssortering i præstegården.

.
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