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Bjolderup og Uge Sognes Menighedsråd
Leif Andersen (formand) Martin Holm Bangsø (Præst) Mogens Juhl Jessen (næstformand) Janne Rasmussen, Inga Waldemar, Herdis Føns,
Evald Meilandt, Camilla Vejen Eriksen, Anette Mauritsen (medarbejderrepræsentant) Irene Christensen (regnskabsfører)

Menighedsrådsmøde Onsdag d. 20 . Februar 2019 kl. 16.00 i Uge Præstegård
Afbud: Mogens og Camilla
Indledning: Martin

Forplejning: Herdis

Dagsorden

Referat

Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Intet at bemærke

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformandFolkekirkens Nødhjælp d.10. marts

Referat fra indflytningssyn i Uge Præstegård er
modtaget.
Gudstjenste kl. 09.00. Indrykke annonce i Tinglev
Ugeblad om, at der i år ikke foretages en
husstandsindsamling, men at der kan mobil pays til et
nummer, og alle opfordres til at komme i kirke den 10.
marts.
Annette sørger for indrykning af annoncen til Tinglev
Ugeblad. Husk ved indbetaling at mærke ”Folkekirkens
Nødhjælp”

Adresseliste – formand for Kirke- og
kirkegårdsudvalg

Evald er formand for udvalget. Adresselisten godkendes.

Ekstra møde i uge 9.?- dato derpå

Fredag den 1. marts kl. 14.15 – mødested Bjolderup
præstegård.

2.

Præst

Intet.

3.

Menigheds liv og vækst

”Et ord med på vej”

Kirkekaffe i Uge – det ville være dejligt med lidt mere
plads. Diverse muligheder for mere plads blev drøftet.
Irene udfærdiger ansøgning til provsti om at fjerne to
rækker bænke.
Annette forespørger på Facebook om nogen har
interesse i at modtage materialet.
Tolkningssæt – Evald undersøger.
Irene bestiller to kasser.

KontaktpersonNy ansættelsesbevis for kirkesanger

Tak fra Elisabeth for gave.
Er på plads.

Gl. Kormaterialer og Tolkningssæt m. m.

4.

1

Ny ferielov
FAKK’s tilbud til Kiropraktor/Fysiorterapeot
Arbejdmiljøuddannelse af/for Gravere
5.

6.

7.

Kirkeværger Bjolderup –

Urnesten står efter MR’s plan hensigtsmæssigt.

Træ ved rondel

Det er godkendt, at de 5 træer ved rondel bliver fældet.
Der er fokus på ikke at fælde for mange træer
fremadrettet.
Iværksættes snarest.

Kirkeværger Uge –
Hvad er vor instilling til flytning af
gravsteder med indhold?

Kasserer –
Regnskabsinstruks for 01.12.18-31.12.18
”
- for 01.01.19–31.12.19
Forsikringsdækning?
Ophævelse af konti i Den Jyske Sparekasse
Pulje til Landsbyfornyelse – ansøgning
Kontrakt med ESS 01.01.2019.

8.

Kirke og kirkegårdsudvalgInventarliste – Organist
Adgangsforhold til Bjold.og Uge Kirker?
Projektor i kirken

9.

September 2020 træder den nye ferielov i kraft.
Kontaktperson bedes informere personalet.
Gravere som er medlem af FAKK kan få 1500 kr. årligt
som tilskud til kiropraktor/fysioterapeut. Det bedes
kontaktperson informere graverne om.
Overvej evt. andre kursusudbud f.eks. omkring
ergonomi.

PræstegårdsudvalgAftale om naturgastilslutning i Uge Præsg.
Varme el og vand aftale med præsten
Nedrivningstilladelse fra kommunen
Præstegårdsudvalgs beføjelser

Kirkegårdsudvalget skal behandle evt. flytning iht.
Cirkulære nr. 339 af 29. marts 2014. Ansøgningen skal
udfyldes og sendes til Aabenraa Provsti.
Henvendelse fra menigheden bedes rettet til præsten.
Budgetmøde 27. august 2019.
Regnskabsinstrukser blev underskrevet.
Forsikringen blev gennemgået.
Godkendt.
Bilag skal vedlægges på nedbrydning af præstegård, så
der kan søges om tilskud.
Ny kontrakt er udfærdiget med ESS for 2019.
Evald er formand.
Inventarliste for Bjolderup er udarbejdet af organist.
Fliser bør justeres, så de ligger plant, så der ikke er risiko
for at falde. Evald kontakter Frank Hansen.
Det bør overvejes om projektor i kirken kan anvendes i
stedet for sangblade.
Vi afventer, at gravearbejdet bliver påbegyndt.
Kontrakt er udfærdiget.
ok
Er modtaget.
Almindelig vedligeholdelse i præstegården.
Beføjelser til indhentning af tilbud samt planlægning af
byggeproces, som skal forelægges til godkendelse hos
menighedsrådet.

10. Aktivitetsudvalg-

Fortællereftermiddag i Uge Kirke ved Organist Annette
torsdag den 21. februar 2019.
Jørgen Jørgensen, præst fra Aabenraa tirsdag den 26.
marts kl. 19.30. i Uge Forsamlingshus
Fastelavnsfest i Bjolderup Kirke.
Aktiviter kan ses i Kimen.

11. Medarbejderrepræsentant-

Babysalmesang udsættes pga. manglende tilslutning.
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Punkter til beslutning:
1.
2.
3.

Rondel – træ - Bjolderup

Besluttes at de må fældes.

Punkter til orientering:
1.

FAKK medlemsmøde

2.
3.

Augustinus Fonden
Provstesyn både i Bjolderup og i
Uge d. 10. maj (heldags)

6. marts kl. 19.00 på Agerskov Kro for medlemmer,
medhjælpere, menighedsråd og kirkens ansatte.
Vejledning vedr. støtte til kirker af rennovering.
Hele menighedsråd, samt Organist og Gravere
medvirker. Kl. 09.00 – 16.00. Irene bestiller forplejning.

4.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

God stillegudstjeneste.

5.

Udvalgs kommende mødedatoer:
Kirke og Kirkegårds - udvalg
Præstegårds -”Aktivitets -”Radaktions -”-

6.

Dato for kommende M.R.s møde:
Indleder: Anette

7.

Eventuelt:

Mødes løbende
23. april kl. 09.000

14.marts 2019 kl. 16.00
Forplejning: Irene
Afbud fra Evald.

Ref.: Janne Rasmussen
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Underskrifter:

____________

_____________

Leif Andersen

Mogens Juhl Jessen

_________________

___________________

Inga Waldemar

Herdis Føns

__________________

___________________

Janne Rasmussen

Evald Meilandt

__________________

____________________

Camillia Eriksen

Martin Holm Bangsø
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