Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 24.11.2014 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Kirsten Engmark – Kirsten Hansen – Lene Brietzke – Valborg Slyk – Erik
Lund – Jens Bisgaard – Gitte Hansen og Lene M. Ganderup.
Afbud fra Arne Dupont Rasmussen.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendelse af dagsorden.

Sager til behandling:
1. Valg til enkeltmandsposter.
I henhold til lov om menighedsråd skal menighedsrådet hvert år foretage valg til
enkeltmandsposterne.
Valg af stemmetællere.
Jens Bisgaard og Erik Lund
Valg af formand, § 11
Skal foregå ved hemmelig afstemning.
Anna Grete Toft blev enstemmigt valgt
Valg af næstformand, § 11
Skal foregå ved hemmelig afstemning.
Lene M. Ganderup blev enstemmigt valgt
Valg af sekretær, § 9 og § 11
Lene M. Ganderup blev valgt
Valg af kasserer, § 9 og § 11
Valborg Slyk blev valgt
Valg af kontaktperson, § 9 og § 11
Kirsten Hansen blev valgt
Valg af kirkeværge, § 9 og § 11
Kirsten Engmark blev valgt
Valg af bygningssagkyndig ved Ulfborg Kirke, § 9
John Sandholm blev valgt

Valg af bygningssagkyndig ved Ulfkær Kirke, § 9
Jørgen Slyk blev valgt
Valg af underskriftberettiget person i h.t. § 9 stk. 9
til sammen for formanden at underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over
fast ejendom og optagelse af lån.
Valborg Slyk blev valgt

2. Fastsættelse af mødedatoer for menighedsrådet i 2015.
Alle møder afholdes i sognehuset i Ulfborg.
Mandag den 12.01.2015 kl. 19.00
Mandag den 23.02.2015 kl. 19.00
Mandag den 30.03.2015 kl. 19.00 (Regnskab indsendes inden 01.04.)
Mandag den 27.04.2015 kl. 19.00
Mandag den 18.05.2015 kl. 19.00
Mandag den 08.06.2015 kl. 19.00 (Foreløbigt budget indsendes inden 15.06.)
Mandag den 10.08.2015 kl. 19.00
Mandag den 14.09.2015 kl. 19.00
Mandag den 12.10.2015 kl. 19.00 (Revideret regnskab og revisionsprotokollat indsendes inden 14.10.)
Mandag den 09.11.2015 kl. 19.00 (Endeligt budget indsendes inden 15.11.)
I henhold til § 13, stk. 4 skal hele rådet være til stede, når budget og regnskab skal behandles.
Godkendt

3. Fastsættelse af dato for medarbejdermøde i januar 2015
Forslag: Tirsdag den 27.01.2015 kl. 19.00 i sognehuset i Ulfborg.
Godkendt

4. Fastsættelse af dato for menighedsmøde i foråret 2015.
Hvordan skal mødet foregå?
Vi skal have mødet annonceret i næste menighedsblad (marts-april-maj-bladet).
Udsat til januar

5. Fastsættelse af dato for årligt bygningssyn i 2015.
Provstiet deltager hvert 4. år i bygningssynet. Der blev sidst holdt syn med provstiets deltagelse i
2011.
Forslag: Vi afventer provstiets udmelding af dato.

Forslaget taget til efterretning

6. Forslag til lokalplan for kirkegårdsarealerne og byggegrund til præstebolig.
Godkendelse af ændringsforslag/indsigelse.
Forslag eftersendes dagsorden.
Forslaget blev udleveret på mødet og godkendt som vores ændringsforslag.

7. Status vedrørende ny præstebolig.
Møde den 2. december i Ringkøbing Provsti, Valborg Slyk, Kirsten Engmark, Lene Brietzke, Anna
Grete Toft og arkitekten Johnny Adsersen deltager.

8. Hvordan engagerer vi frivillige i vort arbejde?
Lene Brietzke har bedt om at få punktet drøftet, idet det ville være rart at få en almindelig
diskussion om pro og contra!
Lene B. summer over nogle indsatssteder!
Beslutning: Aktivitetsudvalget laver et indlæg i det næste kirkeblad – evt. TorsdagsAvisen og
hjemmesiden.

9. Følgende foreninger søger om støtte til dets arbejde.
Sct. Nicolai Tjenesten i Vestjylland
Kirkens Korshær
Danmarks Kirkelige Mediecenter
Bilag udleveres på mødet.
Der bevilges kr. 1.000,- til hver enkelt ansøgning.

10. Ændring af regnskabsinstruks
Niels Borg slettes som myndighed for Ulfborg Kirke. Kirsten Engmark indsættes i stedet for.

Sager til efterretning.

 Formanden har bevilget tilskud på 1.000 kr. til foredrag om forfølgelse af kristne i Mellemøsten på
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Gudrun Aspel oplyste ved henvendelsen om tilskud, at Husby
Menighedsråd, Vemb Menighedsråd og Råsted Menighedsråd har givet op til 2.000 kr. hver i tilskud
(Råsted lidt mindre).



Ringkøbing Provstiudvalg har i møde den 05.11.2014 godkendt regnskab og revisionsprotokollat til
årsregnskabet for 2013.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.

v. kasserer
v. kontaktperson
v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
Produktion af det nye tæppe igangsat.
Indhentet tilbud for kalkning af kirken.
Firma bestilt til kontrol af højttaleranlæg.
Der er plantet flere træer/planter.

v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
Rep. af Triumfvæggen og kalkning udsættes til 2015.

v. aktivitetsudvalget
Koncert med Thisted Drengekor i Ulfkær Kirke søndag den 14. december kl. 19:00.

Eventuelt:
Intet at bemærke
Lukket møde:

