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1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. dagsorden godkendt

2. Velkomst til ny-indtrådt
medlem af rådet, Anne
Marie Winther, v./fmd.

2. Anne Marie Winther budt velkommen.

3. Sidste mødes referat, v/fmd.

3. Formanden gennemgik referatet fra sidste
møde 14/6.

.
4. Kirkernes liv og vækst,
herunder status på udflugten
og efterårets og vinterens
aktiviteter.

5. Orientering, v/fmd.

4. stadig enkelte ledige pladser på udflugten 9/9.
ellers styr på aktiviteter i efteråret jf
Aktivitetskalender. Gode aktiviteter henover
sommeren. 4/9 - kend din landsby.
Sorggruppe er startet og minikonfirmander er i
gang.
5. lapidariet i Uldum gennemgået. Kastanietræ på
Uldum kirkegård er sygt og skal fældes. Stille
med fremvisninger af Uldum kirke henover
sommeren. Men 3 bestilte fremvisninger i
sept. Nu 5 fremvisere. Valdemarsfejring 15/6.
Distriktsforeningen har inviteret til emne
omkring mobning på arbejdspladsen.
Budgetsamråd 5/9 i stiftet.

6.Orientering,
v/sognepræsten.

6. kaffeseddel sendt rundt. Kommission for
kirkens liturgi arbejder. Annette på kursus ifm
dette. Nedsættelse af lokalstudiegruppe.
Studietur til England for alle præster i
provstiet. Diskussion omkring kl 9
gudstjenester i Langskov. Kommer ikke
mange.

7. Status på sager vedr.
bygninger, herunder
problematikken omkring
opvarmning af
præstegården og
Langskov kirkes
indvendige renovering.
v/fmd. (I Ole Jacobsens
fravær.)

7. arbejde på præstegården. Og også kirken i
Uldum. Den indvendige renovering af
Langskov Kirke udsættes grundet økonomi.

8. Orientering om
personalesituationen,
herunder ændringer i
vort hidtidige

8. ansættelseskontrakter er lavet. Aftale med
Kirsam opsagt pr 1/1. Annie muligvis afløse i
Langskov ift timeantal. Der aftales møde ml
kontaktperson og gravere. Nye krav til
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gravsten – om de står fast. Fællesmøde med
alle ansatte 20/9.

9. Rapporten gennemgået.
9. Kvartalsrapport for 2.
kvt.-18, v./kassereren.
(bilag 1)
10. ændring godkendt.
10. Ændring i budget for
2019 til godkendelse,
v./kassereren.
11. Drøftelse af udvidelse af
begravelsespladser i
Langskov, v/kirkeværge
Else Schmidt.

12. Procedure vedr.
nedsættelse af urne i de
ukendtes afdeling på
vore kirkegårde, v./
kirkeværge Else
Schmidt.
13. Drøftelse af udskift af
præstegårdens
efterhånden forældede
printer til en ny, som
også kan sammenhæfte
foldere m.m. v.
sognepræsten. (bilag 2)

11. enighed om etablering af 15-20 urne pladser
tæt på kirken.

12. På baggrund af sag omkring misinformation
omkring nedsættelse af urne. Pårørende skal
have mulighed for at være med ved
nedsættelse.

13. Punktet udsættes til næste MR møde den 4.
oktober.

14. Aktuel status på
økonomien,
v/kassereren.

15. Evt.

14. Landemode – kørsel 6 personer. Niels kører
fra Uldum kl 14 7/9.
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Uldum, den 28. august, 2018.

underskrifter
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