Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 27.10.2014 kl.19.00
i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Valborg Slyk – Arne D. Rasmussen – Erik Lund – Lene Brietzke – Kirsten Hansen –
Kirsten Engmark – Anna Grete Toft – Lene M. Ganderup – Jens Bisgaard deltog i punkt 1-4 -.
Revisor Thorkil Sohn deltog i punkt 1-3.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendelse af dagsorden.

Sager til behandling:

1. Færdiggørelse af budget 2015.
Revisor Thorkil Sohn deltager i mødet.
Bemærk, at hele menighedsrådet skal være til stede under punktets behandling.
Budgettet eftersendes dagsorden.
Beslutning: Budgettet blev godkendt. Dog skal der ske tilføjelse vedrørende
anlægsudgifter til den ny præstebolig. Tilføjelsen fremgår af det estimat, som
arkitektfirmaet Søren Andersen har fremsendt, nærmere bestemt den note, som oplyser
om ikke medtagne udgifter i estimatet.

2. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2013.
Formanden indstiller,
at protokollatet tages til efterretning.
Protokollatet eftersendes dagsorden.
Beslutning: MR godkendte den uafhængige revisors erklæring og tog
revisionsprotokollatet til efterretning.

3. Regnskabsrapport pr. 30.09.2014.
Regnskabsrapporten vil blive sendt til menighedsrådet, så snart kassereren har modtaget
rapporten.
Beslutning: Regnskabsrapporten blev taget til efterretning.

4. Forslag til ”Tillæg nr. 1, Kommuneplan 2013” og ”Lokalplan nr. 1107 er sendt til høring i
perioden 15.10.2014 til 10.12.2014.
Forslagene indeholder 4 hovedområdet benævnt A, B, C og D.
Hovedområde A og B vedrører ikke menighedsrådet, idet det drejer sig om anlægget og
arealet, hvor Ulfborg Friskole ligger.
Hovedområde C vedrører Ulfkær Kirkegård.
Hovedområde D vedrører kommende præstebolig.
Forslaget til lokalplan for kirkegården (incl. marken vest for graverhuset) indeholder en
række vidtgående forslag, som vil være økonomisk belastende for menighedsrådet. På side
31 i forslaget til lokaleplan er det dog anført: ”Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til
at udfør de anlæg, der er indeholdt i planen”.
Men det er vigtigt, at vi får tvivlsspørgsmål afklaret. Her tænkes især på forslaget om, at
der på kirkegården, skal foretages grundvandsbeskyttende tiltag (se side 29 i forslaget).
Her foreslås det, at kirkegårdområdet drænes, og at drænvandet skal tilsluttes en
spildevandskloak.
Vi tager på menighedsrådsmødet stilling til eventuelle indsigelser. Formanden vil inden
mødet tage kontakt til Holstebro Kommune med henblik på drøftelse af tvivlsspørgsmål.
Forslagene kan ses på Holstebro Kommunes hjemmeside.
Beslutning: Arkitektfirmaet Søren Andersen hjalp med udarbejdelse af ændringsforslag
til lokalplanen.

5. Kirke- og kulturfestivalen Glædens skilteskov.
Præsten (Gitte E. Hansen) arbejder p.t. sammen med kunstnerne Klavs Weis og Inge Kjær
og 100 børn fra udskolingen på Ulfborg Skole med ovennævnte projekt, som omfatter
udarbejdelse af skilte/kunstværker.

Gitte spørger, om kunstværker må blive udstillet i Ulfkær Kirke nytåret over. Gitte spørger,
om hun må få John Sandholm til at sætter 6 kroge op i de tværgående bjælker i skibet.
Krogene bliver sat på siden af bjælkerne og på den side, som vender ind mod koret, så de
ikke kan ses, når man går ind i kirken.
Beslutning: Kirken lukkes torsdag den 06.11.2014. Ved begravelser de øvrige dage i uge
45 orienteres de pårørende af Jens Bisgaard om, at der ikke er optimale forhold i kirken.
Kirsten Engmark gør Gitte opmærksom på, at de skærpede sikkerhedsbestemmelser i
forbindelse med ophængning af billeder skal overholdes. Graverens stige placeres bag
alteret.
Der gives lov til opsætning af 6 kroge i de tværgående bjælker.

6. Efterårsmøde i Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer den 04.11.2014 i
Højmark Forsamlingshus med emnet ”Folkekirke, folkeskole, samarbejde – visioner og
inspiration”.
Hvem ønsker at deltage?
Samlet tilmelding senest 29.10.2014.

Beslutning: Valborg Slyk og Anna Grete Toft deltager.

Sager til efterretning.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
v. kasserer:
Revisoren ønsker diverse bilag tilsendt
v. kontaktperson

v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
Status på tæppe: Der afventes svar fra tæppefirmaet.
Besøg på kirkegården af Mette Faurskov den 24. oktober. Mette sender et forslag til
beplantning. Kirsten oplyste, at Mette på mødet foreslog lindetræer langs østdiget,
nye rønnebærtræer langs vestdiget samt solitaiertræer inde på kirkegården langs
med indgangene og i græsset i den sydvestlige del af kirkegården. Udgifterne
skønnes at andrage 100.000 kr.
v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
Revner i muren og i Triumfvæggen, reparation igangsættes mandag den 10.
november.

v. aktivitetsudvalget
Festivalen Glæden: Kultur – Kunst – Kirke.
Åbningsarrangement på rådhuset i Ringkøbing mandag den 03.11.2014 kl. 19:00
med fernisering af Bodil Kaalund’s billeder.
Arrangementer i vort område:
Vandring fra Husby Efterskole tirsdag den 04.11.2014 kl. 17:00-20:00, afslutning
med græskarsuppe.
Egen fernisering i Ulfkær Kirke fredag den 06.11.2014 kl. 16;30.
Mortensaftens-spisning i Vemb den 10. november.
Se hele programmet på ringkøbingkirke.dk.
Koret er startet op – 15 elever deltager.
Læsekreds den 13. november.
Teologisk salon den 20. november.

Eventuelt:

Lukket møde:

