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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 22. maj 2019 kl. 16.00 i Uge Præstegård
Afbud:
Indledning: Martin

Forplejning: Irene

Dagsorden

Referat

Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Ok

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformandOrientering om Formandsskift :

Intet.
Iflg. Provstiet bedes Leif fortsætte som formand indtil
der kan foretages formandsskifte i forbindelse med valg
til november 2019.

2.

Præst-

Ros til konfirmationsgudstjenesten.

3.

Menigheds liv og vækst-

Det var en god konfirmationsgudstjeneste.
Menighedsrådet bør følge op på arbejdet med
visionerne for kirken.
Det er dejligt, når der bliver spillet på klaver i kirken og
ikke kun på orgel.
Børnehjørne bør drøftes på et separat møde.

4.

KontaktpersonAnette`s deltagelse i Aabenraa sogn`s `Ferie for alle` :

Mogens har udsendt mail om den nye ferielov.
Planlægning af sommerferie er iværksat.
Anette deltager i ”Ferie for alle”.

5.

Kirkeværger Bjolderup –
Gravsteder udlagt i græs,

Gravsteder skal henligges i ”Historik afd.” i systemet
”Brandsoft” når gravsteder udlægges i græs. Udføres af
graveren. Kirkeværge informerer graverne.
Vandmålerne, elmålere og olie bør aflæses månedligt
(hver den 1. i måneden) af graveren og indrapporteres
til Irene.
KK udvalg overvejer automatik på el.
Engen bør slås to gange årligt af ekstern leverandør.
Rabat bør slås med buskryder/græsslåmaskine én gang
månedligt af kirkens medarbejder.
Gasbrænder fra Jem & Fix må anskaffes.

Aflæsning af vandmåler,

Græsslåning af eng og rabat,

Anskaffelse af gasbrænder,
6.

Kirkeværger Uge -

Katafalk – males i stedet for at anvende sort klæde.
Hoveddør ind til kirken bør males.

1

7.

Kasserer Gave til Bjolderup K. fra afdød,
Serviceaftale på gasfyr-Uge,
Administrationsbidrag på lønmodtagernes
feriemidler,
Befordringsgodtgørelse v. massage,
Regisrering af timer v. sygefravær,
Varme-og elforbrug i begge Kirker,
SIM kort i alarm m.v.
Budget 2020:

Kirken har modtaget gave fra afdød.
Der er indgået serviceaftale på gasfyr i præstegården i
Uge.
Der skal indbetales administrationsbidrag på
lønmodtagernes feriemidler.
Er afstemt med medarbejderne.
En sygedag er 7,4 timer.
Der foretages aflæsning af målere.
Bonnichsen skal hjælpe med aflæsning af SIM kort.
Irene informerer graverne om opgaven.
Budget godkendt den 22.05.2019.

8.

Kirke og kirkegårdsudvalg –
Opfølgning på Provstesyn:

Møde 7. juni, Martin, Evald og Mogens, kirkeværger og
gravere.
Prioritering af opgaver som følge af provstesyn.

9.

PræstegårdsudvalgOpfølgning på Provstesyn:
Orientering om Præstegårdsbyggeri, og
hvad er næste tiltag?: - bla.som følger:
Ansøg af midler til nedrivning,
Ansøg af lån og frigivelse af `hensatte`
midler,

Anker Ravn Knudsen har deltaget i besøg hos Alterna
Huse og har bidraget med diverse forbedringsforslag til
den nye præstegård. Ny tegning afventes fra Alterna
Huse. Alterna Huse søger byggetilladelse.
Tegning og tilbud sendes videre iflg. instruktion fra
provstiet senest den 22. juni 2019.
Formand, præstegårdsudvalg og præst udfylder
ansøgningerne.

10. Aktivitetsudvalg-

Aktiviterne blev gennemgået.
Markedsfest i Bolderslev blev drøftet.

11. Medarbejderrepræsentant-

Punkter til beslutning:
1.
2.
3.

Punkter til orientering:
1.
2.

3.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

4.

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

5.

Dato for kommende M.R.s møde:

7. Juni
5. juli

19. juni 2019 kl. 16.00
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Indledning: Inga
6. Eventuelt:

Forplejning: Evald
Der har været forespurgt om der evt. kan ydes tilskud
fra menighedsrådet til at komme på en kristen lejr.
Husk god, åben og positiv dialog til menighedsrådsmødet.

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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