Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 29.09.2014 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Valborg Slyk – Arne D. Rasmussen – Lene Brietzke – Kirsten Hansen – Kirsten Engmark – Anna
Grete Toft – Lene Ganderup
Afbud fra Jens Bisgaard og medarbejderrepræsentant Erik Lund
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendelse af dagsorden.
Sager til behandling:

1. Budget 2015.
Drift
Provstiudvalget har udmeldt en driftsramme for 2015 på
MR indsendte et budgetforslag på
Forskel

2.750.000 kr.
2.712.000 kr.
38.000 kr.

Formanden og kasserer indstiller,
at der afsættes 20.000 kr. til børnekor i 2015 af to grunde: Dels er oprettelse af børnekor et af
vore mål i denne valgperiode, dels har vi nu fundet en underviser.
at der afsættes yderligere 18.000 kr. på kontoen til konfirmandundervisning,
minikonfirmandundervisning og babysalmesang. Denne konto har været lidt under pres.
Beslutning: Formandens og kassererens indstilling vedtaget.
Anlæg
Provstiudvalget har udmeldt følgende anlægsbeløb:
Ulfkær Kirke: Materielskur
Omlægning af Ulfkær Kirkegård
Opsparing til ny præstebolig

50.000 kr.
150.000 kr.
590.000 kr.

Formanden og kassereren indstiller vedrørende anlægsbudget til ny præstebolig,
at MR godkender, at vi søger om det af arkitekten udarbejdede estimat på 4,9 mio kr. med
bemærkninger. Estimatet blev udleveret til MR den 16.09.2014. (Estimatet er lavere, end det
beløb, som MR indsendte i første udkast til budget i juni måned 2014 (6 mio. kr. alt incl.), men
højere end det beløb (3½ mio. kr.), som provstiet udmeldte på budgetsamrådet den 27.08.2014
uden at have set estimatet, som endnu ikke var udarbejdet.
Det endelige budget bliver behandlet på mødet den 27.10.2014, hvor hele menighedsrådet skal
være til stede.

Beslutning: Vedtaget som indstillet. Det forventes, at alle i MR er til stede den 27.10.2014. Vi
afventer nedsættelse af byggeudvalget til provstiet har behandlet estimatet den 05.11.2014.

2. Skal vi give tilladelse til, at folk kan købe lapidarieplads – og må vi overhovedet dette.
Kirsten Engmark gjorde opmærksom på, at der under rundvisningen den 15.06.2014 på Ulfborg
Kirkegård blev spurgt, om det er muligt for gravstedsindehaverne at købe ”lapidarieplads” til
gravsten, når en gravstedsindehaver nedlægger selve gravstedet. Det blev besluttet at behandle
punktet på et senere møde, og det bliver så nu. 
Kirkeværge og formand indstiller, at vi ikke vil tillade, at der købes lapidarieplads, selv om det
eventuelt ville kunne godkendes lovgivningsmæssigt.
Beslutning: Kirkeværgens og formandens indstilling godkendes.

3. Antal gudstjenester 1. juledag og 2. juledag.
Kirsten Hansen foreslår, at der kun er én gudstjeneste hver af dagene, og at denne afholdes kl.
10.00.

Beslutning: Indstillingen godkendes – der skiftes mellem kirkerne hvert år.

4. Honorar til kirkeværge pr. 01.07.2014.
Ringkøbing Provsti har meddelt, at vi selv må fastsætte honoraret, men gør opmærksom på, at
Ulfborg Sogns honorarer er højere end gennemsnittet.
Formanden indstiller, at der ydes 36.000 kr. i honorar pr. 01.07.2014 med den begrundelse, at
kirkeværgen har to kirker, to kirkegårde med graverfaciliteter, sognehus m.v. at tage sig af.
Opgaven indebærer en del mødevirksomhed med blandt andet håndværkere, kirkens personale og
andre myndigheder.

Beslutning: Kirsten Engmark deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.
indstilling godkendes.

Formandens

5. Huset vest for Ulfborg Kirke.
Der henvises til punkt 3 på MR-mødet den 18.08.2014, hvor sagen blev behandlet.
Hele miseren drejer sig om, hvorvidt MR har givet tilladelse til, at huset måtte males gult.
Landsforeningen af Menighedsråd har fået skødet med deklaration forelagt. Landsforeningen har
fremsendt forslag til brev til ejer, hvor ejeren opfordres til at få huset malet hvidt igen. For
landsforeningen har det været oplysningen om, at tidligere kirkeværge ikke (så vidt han kan se) har
sendt en skriftlig tilladelse til ejer om, at huset måtte males gult.

Men der er usikkerhed herom, for ejer har oplyst at have fået skriftlig svar fra MR herom. MR kan
kun finde en mail af 25.01.2013, som ejer måske kan have misforstået, så vedkommende mener at
have fået menighedsrådets tilladelse til at male huset gult.
Stillingtagen til om vi skal forfølge sagen, så huset males hvidt igen.
Bilag eftersendes dagsorden.

Beslutning: Kirsten Engmark skriver et brev til Pia Due for at få bevisførelse for, at hun måtte male
det gult.

6. Menighedsråd på jeres måde.
Kirkeministeriet opfordrer os til at deltage i et projekt om at få afdækket mulighederne for at lette
menighedsrådenes arbejde med:
Økonomi, budget og regnskab
Personale, løn, arbejdsmiljø
Øvrig administration
Kommunikation.

Alle menighedsrådsmedlemmer har i efteråret mulighed for at komme til orde gennem et
elektronisk værktøj www.kirkelab.dk.
Drøftelse af sagen.
Bilag eftersendes dagsorden.
Beslutning: Alle i MR er velkomne til at komme med gode råd inde på hjemmesiden.

7. Ulfborg Kærgård søger om tilladelse til at benytte Ulfkær og Ulfborg kirker i forbindelse med
afholdelse af kursus om pyntning af kirkerummet.
Kurset afholdes i perioden 26. – 29. januar. Blomsterpynt laves på Ulfborg Kærgård, så det drejer sig
kun om placering af pynt i kirken.
Formanden indstiller, at der gives tilladelse til at benytte kirkerne til ovenstående, når kirkerne er
ledige.
Beslutning: Formandens indstilling godkendes.

8. Mandat til lønforhandlinger.
Formand og kontaktperson søger om mandat til at forhandle ny løn med de faglige organisationer.
Beslutning: Indstillingen godkendes.

Sager til efterretning.


Stiftsmødet i Ribe den 02.10.2014.
Afgang fra Ulfkær Kirke kl. 12:10 – Anna Grete Toft og Jens Bisgaard deltager.



På it-skrivebordet gør Distriktsforeningen af Menighedsråd opmærksom på, at man ikke selv
opretter lokale kurser, men opfordrer til at søge Landsforeningens kurser. Se www.
Menighedsraad.dk under kurser og kursusoversigt.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
v. kasserer. Intet at bemærke.
v. kontaktperson
Inger Ørts vil gerne have fri på søndag – ingen afløser er fundet.
Der er anlagt lapidarium på Ulfkær Kirkegård.

v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
Der følges op på levering af det nye tæppe i Ulfborg Kirke.
Mette Fauerskov – kirkegårdskonsulent – møde aftalt til den 7. november.
Henrik fra Kunstakademiet tog billeder af kalkmalerier – og vi fik en fin bog som tak.
Kirsten Engmark havde en bog med om hvordan man vedligeholder middelalderkirker.

v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
De resterende træer plantes her i løbet af efteråret.
Enkelte ting fra synet (div. småarbejde) udbedres / sættes i gang.

v. aktivitetsudvalget
50-60 til foredrag med Jens Smærup Sørensen.
Børnegudstjeneste med Tante Andante fredag den 3. oktober.
Salmesangsaften den 23. oktober kl. 19:00 i Ulfkær Kirke.
Lene Brietzke og Kirsten Hansen har været til baby-salmesang og Lene skriver et stykke om det i det
næste Kirkeblad.

Eventuelt:
Tilbud om møde i Aulum den 7. oktober ang. et reflektionsrum på Gødstrup Sygehus.

Lukket møde:

