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Dato: 28.04.15 kl. 16.30
Ugilt Menighedsråd

Blad nr. 4
Formandens initialer:
Ib Christiansen

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra Astrid

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Nyt fra formanden
a) Postliste
b) Kontrakt til underskrift vedr.
ekstern kasserer Pia Bak Skov
c) Ansøgning om kr. 1000 til
projectet "Lyt til danske salmer" (
læs mere på IT skrivebord)
d) Budgetsamråd onsdag den
06.05.15 kl. 19.00(se dagsorden på
IT skrivebord)

Gennemgået

3. Konfirmation i Ugilt Kirke,
ændring fra søndag til lørdag

Der åbnes mulighed for at ændre konfirmationsdagen til
lørdagen før den første søndag i maj

Kontrakt underskrevet, videresendes til Pia af sekretær
MR vedtaget at støtte projectet med kr. 1000

Næstformand samt kirkeværge deltager

4. Nyt fra kasserer
a) Betalingsbetingelser i forbindelse Betalingsbetingelser ændres fra 30 dg til 14 dg
med fakturaer udsendt fra
graverkontor
b) Kvartalsrapport
Gennemgået

5. Nyt fra kontaktperson

6. Nyt fra
medarbejderrepræsentant/graver

7. Nyt fra præsterne

8. Nyt fra udvalgene
a) Orientering fra møde med
kirkegårdskonsulenten
b) Kalkning af kirken
c) Køkken i præstegården
d) Julekoncert

De to gravermedhjælpere deltager i kursus for nyansatte
"Hvad er Folkekirken" den 28.04.15. Graver deltager i kursus
for gravere de 11.05.15
Iben orienterede om, at man i samråd med øvrige foreninger
har vedtaget at nedlæggeJuletræsarrangementet i Ugilt
Forsamlingshus grundet dårlig tilslutning.

a)Der har været afholdt møde med Kirkegårdskonsulent
Mogens Andersen. Helga (formand for kirkegårdsudvalget)
kirkeværge samt graver deltog. Efterfølgende har kirkeværge
samt graver (efter aftale med MR) haft møde med Ole Kjær
"Have og landskabs Design. MR ønsker at begge udfærdiger
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Dato: 28.04.15 kl. 16.30
Ugilt Menighedsråd

Blad nr. 4
Formandens initialer:
Ib Christiansen

Dagsorden

Beslutning
en plan/forslag til ændring af kirkegården. Helga kontakter
Mogens Andersen, og Niels Regnar kontakter Ole Kjær.
Graver omdelt plan over kirkegården hvoraf tomme
gravsteder fremgår, samt fredningstiden over de gravsteder
der er i brug
Tilbud på reparation af kirkedige indhentes af Helga
b) Tilbud på 5 årig aftale samt etårig aftale på kalkning af
kirken, indhentes af Helga
c) Tilbud på gulv, klinke/trægulv (laminat) m/varme til køkken
i præstegården, indhentes af Helga
d) Kontrakt underskrevet med Ann-Mette Elten, julekoncert
den 10.12.15.

9. Kommende møder:
Tirsdag den 16.06.15 kl. 16.30 ( Ib)
Tirsdag den 18.08.15 kl. 16.30 (
Lene)
10. Eventuelt

Ugilt , den 28.04.15

underskrifter
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