Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 23.02.2015 kl. 19.00
i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Valborg Slyk – Anna Grete Toft – Kirsten Hansen – Lene Brietzke – Lene M. Ganderup –
Kirsten Engmark – Arne D. Rasmussen.
Arkitekterne Johnny Adsersen og Peter Dahl Henriksen.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er udarbejdet i samråd med arkitektfirmaet Søren Andersen, idet
der er tale om et ”projektmøde”, som vil omhandle den ny præstebolig og valg af byggeudvalg.

Sager til behandling:
1.

Opførelse af ny præstebolig på Skovstien i Ulfborg.
a Status siden sidste møde.
- Møde den 04.12.2014 med provst Lone Hveisel, Ringkøbing Provsti vedr. projekt/økonomi.
- Gennemgang af geometrisk undersøgelse af grunden.
- Lokalplan med tilhørende indsigelser.
Mødet den 04/12 2014 blev refereret.
Arkitekten gennemgik den geometriske undersøgelse.
Arkitekten gennemgik kommunens kommentarer til indsigelserne vedr. lokalplanen, der blev
endelig godkendt den 17. februar i Byrådet.
b Sagsforløb og tidsplan.
- Gennemgang af tidsplan, dateret 30.01.2015. (Vedlægges dagsorden).
Arkitekten gennemgik tidsplanen, der blev godkendt.
Provstiet havde inden mødet mundtligt godkendt tidsplanen.
c Projektmateriale.
- Krav/ønsker til ny præstebolig, herunder plandisponering, materiale mm.
Arkitekten gennemgik tidligere ønsker og der fremkom nye ønsker/forslag.
d Økonomi.
- Valg af entreprenør til udarbejdelse af overslag på baggrund af skitseprojekt.

- Valg af entreprenør til udarbejdelse af overslag over flytning af jord på byggegrunden,
herunder etablering af sandpude.
- Aftale imellem rådgiver og menighedsråd om omfang af rådgivning.
Arkitekten foreslog Murermester Bjarne Ørts, Vemb til udarbejdelse af prisoveroverslag
på baggrund af skitseprojekt, samt prisoverslag vedr. flytning af jord på byggegrunden og
etablering af sandpude.
Menighedsrådet godkendte forslaget.
Arkitekten udarbejder et oplæg til honoraraftale vedr. arkitektbistand.
e Entreprise.
- Arkitekten forslog, at vi bruger indbudt fagentreprise.
Forslaget blev vedtaget.

2.

Etablering af byggeudvalg – f.eks. 3 personer.
Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Arne D. Rasmussen og Lene M. Ganderup blev valgt.

Sager til efterretning.
 Distriktsforeningen af Menighedsråd indkalder til generalforsamling den 10.03.2015 kl. 19.00 i I. C.
Christensens hus i Hee. Indkaldelsen er tidligere fremsendt til MR.
Der er ingen tilmelding, så man dukker bare op, hvis man har tid og lyst.
 Administrativ vejledning til personalet vedr. ikke-folkekirkemedlemmers leje af kirke og kapel
(inklusiv kirkebetjening) samt betaling for eventuel benyttelse af organist og kirkesanger. Medsendt
dagsorden.

Eventuelt:
Kirkeværgen orienterede om følgende:
Tæppe i Ulfborg Kirke bliver lagt på i denne uge.
Lysekrone i Ulfkær Kirke kommer i denne uge.
Næste ordinære møde afholdes den 30.03.2015 kl. 18:00.
Lukket møde:

