Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 18.08.2014 kl.18.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Kirsten Hansen – Kirsten Engmark – Valborg Slyk – Lene Brietzke – Lene
Ganderup.
Gitte Hansen og Arne D. Rasmussen deltog fra punkt 4.
Præstevikar Jens Bisgaard deltog under behandling af punkt 7 og 8.
Fraværende: Medarbejderrepræsentant Erik Lund.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Sager til behandling:
1. Regnskabsrapport for 2. kvartal 2014.
Kassereren fremsender bilag inden mødet.
Kassereren gennemgik regnskabsrapporten – som blev taget til efterretning.
2. Ny præstbolig – valg af arkitekt.
På sidste møde besluttedes det:
 At se yderligere to præsteboliger, nemlig Borris og Lønborg
 At vælge arkitekt herefter – altså i dette møde
 At fastsætte et ekstraordinært møde i uge 38 med deltagelse af den valgte arkitekt
 At nedsætte et byggeudvalg . Der var stemning for at gøre det på mødet den 29.09.2014).
Den 09.07.2014 så MR præsteboligen i Borris både ud- og indvendig og Lønborg Præstebolig
udvendig.
Formanden indstiller,
at
arkitektfirmaet Søren Andersen, Holstebro vælges om arkitekt på den ny præstebolig. Dette
firma byggede præsteboligen i Nr. Felding.
at
formanden aftaler møde med firmaet Søren Andersen i uge 38. I mødet deltager hele
menighedsrådet.
Beslutning: Der var enighed om, at vi kontakter Arkitektfirmaet Søren Andersen. Anna Grete
kontakter ham ang. et møde i uge 38.

3. Huset vest for kirkegårdsdiget ved Ulfborg Kirke.
Kirkeværgen har bedt om at få drøftet/taget stilling til, hvordan menighedsrådet skal forholde sig til
det faktum, at huset er blevet kalket/malet gult. Det var tidligere kalket hvidt.

Hidtidigt forløb:
Tidligere kirkeværge undersøgte hos provsti og Ribe Stift en henvendelse fra ejeren af huset om
at male huset i en anden farve end hvid og indsætte andre vinduer.
Kirkeværgen fik det svar af provstiet, som havde undersøgt sagen i Ribe Stift, at man ikke
mente, at menighedsrådet havde indflydelse på nævnte forhold, idet exner-fredning ikke
omfatter ovenstående.
Kirkeværgen svarede ejeren i overensstemmelse herved, men rådede dog ejeren til at
undersøge om andre forhold kunne være gældende, f.eks. en lokalplan.
Nuværende kirkeværge har undersøgt (og fået bekræftet), at der er en klausul/deklaration fra 1983
i skødet på ejendommen om, at ydervægge skal bevares med hvidkalkede mure og rødt tegltag, og
at vinduer og døre skal holdes i eksisterende stil og farveholdning.
Vi skal nu drøfte:
 Om vi ønsker at arbejde på at få huset malet hvidt igen.
 I bekræftende fald:


Hvilke muligheder har vi for at søge dette gennemført? Spørgsmål som: Kan MR
forlange, at huset føres tilbage til den hvide farve? Med hvilken hjemmel, og med
hvilke midler? Formanden har bedt Landsforeningen om at undersøge dette.

Forhandling og beslutning:
Kirsten Engmark foreslår, at vi laver en skriftlig påtale. Huset er købt af den nuværende ejer i 1998.
Kirsten Engmark foreslår en høj hæk – for at skærme af indtil det gule hus – og vil undersøge, om vi
må det.
Landsforeningen undersøger p.t. menighedsrådets muligheder for at forlange, at huset bliver malet
hvidt.
Vi drøfter svarene/evt. sanktionsmuligheder på næste møde, hvor Kirsten Engmark kommer med et
udkast til et brev til Pia Due.

4. Plantning af hæk i nordlig skel til Ulfborg Kirkebyvej 29
Beslutning: Menighedsrådet beslutter at kontakte kirkegårdskonsulent, Mette Faurskov – med
henblik på at få plantet hæk på menighedsrådets grund, der grænser op til den nordlige del af
Ulfborg Kirkebyvej 29.

5. Træer langs kirkegårdsdigerne ved Ulfborg Kirke.
I det sydøstlige hjørne er der høje birketræer. Langs vestdiget er der plantet rønnebær. Langs
nordsiden og østsiden er der ingen træer.

Vi har i forlængelse af, at træerne blev fældet langs østdiget fået en godkendelse fra Ringkøbing
Provsti på at plante birketræer langs diget.
Kirkeværgen ønsker stillingtagen til, om vi skal indsende ansøgning til provstiet om tilladelse til at
plante en anden træsort end den godkendte birk.
Beslutning: Da birketræer ikke er et kirkegårdstræ – ønskes egetræer i stedet for. Det søger Kirsten
Engmark provstiet om. Kirsten Engmark kontakter kirkegårdskonsulent - Mette Faurskov - for at
høre hvor træerne kan plantes; i diget eller uden for.

6. Oprettelse af børnekor fra efteråret 2014.
Aktivitetsudvalget søger om tilladelse til oprettelse af et eller to børnekor i samarbejde med Tim
Sogn. Se beskrivelse i medsendte bilag. Aktivitetsudvalget gør opmærksom på, at oprettelse af
børnekor er en del af vores målsætning for valgperioden.
Prisen er ca. 500/pr. korøvegang/pr. kor + 1000 kr. /koncert.
Aktivitetsudvalget skriver blandt andet: ”Hvis vi er to sogne om at dele udgifterne, må det være
muligt at få det i gang - og Inger Budde Dusgaard er indstillet på, at det her i år kunne være
organiseret som et projektforløb med en éngangsbetaling for 7 øvegange + koncert d. 7. dec. 2.
søndag i advent (De ni læsninger)”.
Den maksimale udgift for Ulfborg Sogn vil ifølge ovenstående udgøre max. 5.000 kr., hvis man
arrangerer oprettelsen af koret som et projektforløb.
Stillingtagen til ansøgningen.
Bilag er sendt pr. mail den 12.08.2014 til MR.
Beslutning: Gitte Hansen har haft møde med skolen, og de var meget indstillet på at tage del i
projektet. Det kunne foregå i skoletiden, i stedet for lektiecafé.
Der bliver ikke noget samarbejde med Tim Skole pga. logistikken. Måske på det store kor.
Der oprettes 2 kirkekor og max. budget er kr. 10.000,-.

7. Velkommen til vores præstevikar Jens Bisgaard.
Jens Bisgaard deltager i mødet fra kl. 19.30.
Jens Bisgaard præsenterede sig.

8. Drøftelse af gudstjenester, hvor der er plads til børn.
Kan Jens Bisgaard eventuelt bidrage med forslag?
Beslutning: Punktet blev drøftet, flere idéer blev fremlagt.
Sager til efterretning (altså ingen sager her, som der skal tages stilling til) – så korte orienteringer som
muligt.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
- Wittenberg tur 23.-28. maj 2016 – der bliver lavet en fordelingsnøgle ml. de deltagende sogne
mht. deltagerantal.
- ”Glædens Skilteskov” en provstifestival – i uge 45. I samarbejde med udskolingen undtagen 7.
klasserne – ca. 100 elever, der arbejder sammen med 2 kunstnere, Claus Weiss og Inge Kjær.
Emne: Hvordan forholder man sig til symboler. Fernisering fredag den 7. november 15:30.
v. kasserer
v. kontaktperson
- Medarbejderudflugt tirsdag den 2. september til Ribe – afgang kl. 14:30.
- Har MUS-samtaler i øjeblikket
v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
- Er ved at vurdere på hvilke elementer i synsrapporten, der skal udbedres.

v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
- Vedligeholdelsespunkter for i år og sidste år kan afholdes indenfor inden for det i budgettet
afsatte beløb på kr. 50.000,-.
- Der er bestilt hæk for kr. 40.000 til kirkegården. – der plantes træer i Rønnebærlunden.

v. aktivitetsudvalget
Aktivitetskalender fremsendes sammen med referatet
-

Efterårsmøde i Distriktsforeningen tirsdag den 4. November, emne: ”Folkekirke, folkeskole,
samarbejde – visioner og inspiration.”

Eventuelt:
Lukket møde:

