Referat fra ekstraordinært møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 30.06.2014 kl.19.00
i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Gitte E. Hansen, Arne D. Rasmussen, Valborg
Slyk, Lene Munch Ganderup og Anna Grete Toft.
Afbud: Erik Lund.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Sager til behandling:
1. Menighedsrådets sammensætning – underskrivning af erklæring om troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke.
Lene Munch Ganderup indtræder i menighedsrådet pr. 01.07.2014 grundet Niels
Borgs
udtræden af menighedsrådet pr. 30.06.2014. Lene Munch er 1. suppleant til
menighedsrådet.
Beslutning: Erklæring er underskrevet af Lene Ganderup.

2. Konstituering af ledige pladser efter Niels Borgs udtræden.
Der skal kun ske konstituering af ledige pladser. Altså:
Valg af næstformand, § 8, stk. 3.
Valg af sekretær, § 9, stk. 4.
Valg af kirkeværge for Ulfborg Kirke, § 9, stk. 1.
Valg af et medlem til valgudvalget, valglovens § 6, stk. 1. (Øvrige medlemmer er Lene Brietzke og
Anna Grete Toft).
Valg af formand for valgudvalget.
Beslutning:
Som næstformand valgtes Lene Ganderup
Som sekretær valgtes Lene Ganderup
Som kirkeværge for Ulfborg Kirke valgtes Kirsten Engmark.
Som nyt medlem af valgudvalget valgtes Arne Dupont Rasmussen.
Som formand for valgudvalget valgtes Anna Grete Toft.
Anna Grete Toft bekendtgør den ny konstituering til diverse kirkelige instanser.
Gitte Hansen bekendtgør den nye konstituering fra prædikestolen den kommende søndag.

3. Nedsættelse af byggeudvalg til ny præstebolig efter drøftelse af erfaringer fra andre menighedsråd
Antal medlemmer af byggeudvalget afgør menighedsrådet. Det er ikke almindeligt, at kirkeværgen
udgør byggeudvalget. Vedlagt notat om erfaringer fra andre menighedsråd.
Beslutning: Punktet drøftet. Det genoptages på mødet d. 18. august. Her vælges også arkitekt. Der
tages stilling til nedsættelse af byggeudvalg på MR møde d. 29. september.

4. Stillingtagen til, om vi skal se andre præsteboliger.
Beslutning: Det besluttedes at se Borris og Lønborg præsteboliger. Kirsten Hansen spørger efter
besøgstid d. 9. juli. kl. 18.00. Der køres fra Ulfborg kl. 17.00.

5. Oprydning i kirkeværgearkivalier.
Menighedsrådet har besluttet, at Kjeld Engel Jensen arkiverer kirkeværgearkivalier.

Sager til efterretning – så korte orienteringer som muligt.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten. Gitte orienterede om følgende punkter:
- ”Fra istid” = En succes
- Sommermøde d. 22. juni – fremtid?
- Provstibørnekor?
- Fortællefestival på Nr. Vosborg. Aktivitetsudvalget går videre med dette.
- Sorggruppe – status.
v. kasserer: Intet
v. kontaktperson:
Lene Mortensen er holdt som kaffedame. Anne Mette Kloster er ansat i stedet.
v.kirkeværge for Ulfborg og Ulfkær Kirke:
Kirsten E. sørger for at tage kontakt til Phonic Ear for genetablering af årlig
serviceaftale.
v. aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget fremsender en oversigt over planlagte aktiviteter.

Eventuelt: Kirsten Hansen tilbød at rydde op på kontoret, så der kan blive en god arbejdsplads til Jens
Bistrup.
Lukket møde:

