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Hermed indkaldelse til ordinært
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse d. 20.
juni 2019 kl. 17:00 i Præstegården
Kirkegade 13, Uldum.

Dato 11. juni 2019.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

Blad nr.
Formandens initialer:

Fraværende:
Anne Marie Winther.

NH

1. dagsorden godkendt.
2. sidste mødes referat blev gennemgået af formanden

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

3. Kirkernes liv og vækst,
herunder sidste detaljer
vedr. Skt. Hansarrangement,
v/aktivitetsudvalget/alle
4. Drøftelse af forslag til
etablering af regneark til
brug for de som har
budgetter at overholde,
således, at der altid er
overblik over resterende
beløb, v/Else M. og
kassereren.

5. Drøftelse og prioritering af
udgiftskrævende tiltag vedr.
bygninger og kirkegårde.
Eks. gelændere og aut.
dørlås i Uldum, nye
skraldespandsenheder og
maling af træværk på
kapelbygning i Langskov,
v/alle.(Oplæg v/fmd.)

3. der er styr på de praktiske detaljer omkring årets
sankt hans arrangement. Kaffeseddel for efteråret.

4. kassereren sender opdateret budgetfor ud omkring
den 15. i hver måned.

5. ikke akutte tiltag må vente til 2020 hvor der er mere
luft i budgettet til at foretage udbedringer. Dørlås i
Uldum kirke etableres nu. Skraldespande i Langskov
prioriteres. Etablering af gelænder + rampe for
gangbesværede i Langskov.

6. Evt. nyt eller anden info fra
graverne, v/graverne.

6. musebekæmpelse i Langskov – indhentning af
billigere pris end nuværende. Møde for gravere inden
sommerferien for at se om der er styr på sommeren.
Lapidariet etableres med gravsten i øer + gravsten i
hæk I Uldum.

7. Orientering v/fmd.

7. orientering omkring den økonomiske situation vedr
ekstra midler fra provstiet. Provstiets
bygningssagkyndige har kigget på Uldum kirkes tag.

8. Orientering v/sognepræsten.

8. mange bryllupper pt. ”havebryllupper” – problematik.
Folk lever ofte ikke op til de krav der er til de
bryllupper. Mandag 24/6 offentliggøres det hvem der
er ny præst i Hvirring-Hornborg. Mange barnedåb.

9. Orientering om ændringer i
kirkegårdsvedtægterne, v/
kirkeværge Else Schmidt.

9. Kirkeværge Else Schmidt orienterede under punktet
om ændringerne i vedtægterne.
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10. MR takker pænt nej tak til klaver fra Helga.
10. MR har fået tilbudt et klaver
som donation fra Helga
Larsen i Ølholm. Pojken har
prøvespillet det og sagt god
for det. Det er giverens
ønske, at det skal stå i
Langskov kirke, men det er
iflg. Pojken en dårlig ide,
idet der er for store
temperatursvingninger der
og at klaveret af den grund
vil gå ud af stemning hele
tiden. Kan vi have det i
stuen her i præstegården?
V/fmd.

11. Evt.

11. gavekassen – hvornår er der runde fødselsdage?
Niels låner MR´s telt til havefest.

Side 3 af 3

Uldum, den 20. juni 2019.

underskrifter

