Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 16.06.2014 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var Arne D. Rasmussen, Valborg Slyk, Lene F. Brietzke, Kirsten Hansen, Kirsten Engmark , Niels
Borg og Anna Grete Toft.
Afbud fra Gitte E. Hansen og medarbejderrepræsentant Erik Lund.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendelse af dagsorden.

Sager til behandling:
1. Budgetforslag 2015.
Budgetforslaget er det samme, som blev forelagt MR på tidligere møde, men revisor Thorkild Sohn
vil gøre rede for provstiets nye praksis/regler med hensyn til eksempelvis at ville disponere over
menighedsrådenes kassebeholdninger.
Efter den ny praksis skal menighedsrådene vedlægge budgettet en liste over forventede
anlægsopgaver/større driftsanskaffelser inden for de kommende 5 år.
Kasserer, revisor og formand har med baggrund i referater fra kirkesynet udarbejdet liste over
forventede anlægsopgaver/større driftsopgaver inden for de næste 5 år.
Vi drøfter listen på mødet.
Referater fra byggesynet vedlægges dagsorden.
Thorkild Sohn deltager i behandling af dette punkt.
Beslutning:
 Revisor gennemgik hovedelementerne i provstiets nye budgetregler. Ifølge disse kan
menighedsrådene ikke lave opsparinger, idet menighedsrådene ikke må ligge med frie midler
over 100.000kr. (større menighedsråd måske over 200.000 kr.). Driftsbudgetterne må kun
indeholde det nødvendigste.
 Budgetforslaget, som svarer til det budgetforslag, som blev forelagt MR på april-mødet, blev
godkendt. Liste over forventede anlægsopgaver/større driftsopgaver blev udarbejdet. Revisor
sender budgetforslaget til provstiet.

2. Sommermødet den 22.06.2014.
Formanden har forfald.
Hvem byder velkommen m.v.?

Beslutning: Præsten byder velkommen – (det gav præsten tilsagn om, før MR-mødet).
Aktivitetsudvalget står for arrangementet sammen med Lene Mortensen.

3. Kirkebladet for dec. 2014 til februar 2015.
Præsten har orlov i sept.-okt.-nov. 2014.
Stillingtagen til, hvem der tager sig af udgivelse af kirkebladet.
Beslutning: Aktivitetsudvalget vil forberede så mange arrangementer som muligt, inden præsten
går på orlov pr. 01.09.2014. Præstesekretæren kan hjælpe med det praktiske vedr. indsendelse til
bogtrykker.

4. Gudstjenestefrekvens i Ulfborg Kirke/besparelse på varmeudgift.
Sagen blev behandlet den 13.01.2014, punkt 7, men blev udsat til drøftelse i maj måned 2014 med
henblik på at fastsætte antallet af gudstjenester om vinteren.
Formanden indstiller, at vi fortsætter med nuværende gudstjenestefrekvens.
Beslutning: Formandens indstilling blev godkendt.

5. Niels Borg søger om tilladelse til at udtræde af menighedsrådet.
Niels begrunder ansøgningen med arbejdspres i sit ”civile” job.
Regler om udtræden fremgår af menighedsrådslovens §16.
Formanden indstiller, at der gives tilladelse til udtræden pr. 30.06.2014.
Beslutning: Formandens indstilling blev godkendt. Niels Borg vil sætte afløser ind i opgaverne som
kirkeværge m.v. – også selv om overdragelse af opgaver først kan finde sted efter udtræden.
Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det er med beklagelse, vi giver tilladelse til udtræden,
idet vi i menighedsrådet har haft stor glæde af Niels’ mange kompetencer.

6. Fastsættelse af dato for ekstraordinært møde.
I dette møde deltager stedfortræder Lene M. Ganderup.
(På det kommende møde skal der:


Vælges ny kirkeværge. Der er dog mulighed for at ansætte en kirkeværge uden for
menighedsrådet rækker.



Vælges sekretær



Næstformand



Nedsættes et byggeudvalg vedrørende den ny præstebolig.



Tages stilling til, hvem der kan stå for salg af nuværende præstebolig. (Skal foregå
efter regler om udbud)).

Beslutning: Der indkaldes til ekstraordinært møde den 30.06.2014 kl. 19.00 i sognehuset, hvor
konstituering skal finde sted.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden:
Provsten har givet telefonisk tilsagn om, at det er i orden, at præsten flytter direkte fra
gammel præstebolig til ny præstebolig. Vi behøver derfor ikke at sælge præsteboligen til
overtagelse, før den ny bolig er færdig.
v. kasserer:
Intet
v. kontaktperson:
Starter de årlige mus-samtaler op med personalet.
Formanden og kontaktperson får besøg af Ribe Stifts personalekonsulent den 15.07.2014.
Konsulenten vil gennemgå ansættelsesbreve mv.
v. kirkeværge for Ulfborg Kirke:
Har rykket for kalkning af kirke.
Har rykket for levering af tæppe til koret.
v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
Har modtaget endeligt byggeregnskab fra arkitekt Fusgaard
Afrapning i tårnet koster ca. 25.000 kr. Er ikke lavet endnu. Skal betales af ordinær drift. Arne
D. Rasmussen spurgte, om mere udluftning kunne afhjælpe fugtproblemerne på murværket.
Kirsten gjorde opmærksom på, at der under rundvisningen i søndags på Ulfborg Kirkegård
blev spurgt, om det er muligt for gravstedsindehaverne at købe ”lapidarieplads” til gravsten,
når de nedlægger selve gravstedet. Punktet tages op på et senere møde.
v. aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget er ved at have efterårets aktiviteter klar:
21.09.2014 Høstgudstjeneste
23.09.2014 Foredrag med Jens Smærup Sørensen
19.09. eller 03.10.2014 Børnegudstjeneste
20.11.2014 Teologisksalon

Eventuelt: Augustmødet

Lukket møde:

