Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 30.03.2015 kl.18.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Lene Brietzke – Valborg Slyk – Kirsten Engmark – Arne D.
Rasmussen – Lene M. Ganderup.
Thorkil Sohn deltog i punkt 2.
Afbud fra Gitte E. Hansen og Kirsten Hansen og medarbejderrepræsentant Tina Søndergaard.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Sager til behandling:
1.

Den ny præstebolig
Skitseprojekt forelægges menighedsrådet.
Arkitekt deltager kl. 18.00.
Skitseprojektet blev forelagt og arkitekterne laver ændringsforslag i henhold til vores
forslag.

2.

Regnskab 2014
Thorkil Sohn deltager i mødet kl. 19.00.
Regnskabet vil blive udleveret inden mødet.
Regnskabet er afleveret til provstiet 31.03.2105 kl. 10.41.

3.

Trosbekendelsen – skal vi synge den?
Sagen er rejst af Gitte.
Sagen udsat.

4.

Opfølgning på medarbejdermødet.




Budgetønsker
Da vi er overgået til rammebudgettering (vi får ikke vore budgetter forhøjet, fordi vi
ønsker os flere ting, men skal få det tildelte budgetbeløb til at strække), indstiller
formanden, at kirkeværgen afgør, hvilke ting, der skal indkøbes og hvornår.
Er der andre ting, der skal følges op på?

Ønske om gødningsspreder og tromle bevilges i budgetåret 2015.
Kirsten Engmark kigger på 5-års planerne.

5.

Drøftelse af formandens beretning til menighedsmødet søndag den 26.04.2015.
Dagens forløb:

09.00 Gudstjeneste i Ulfkær Kirke

10.15 til 11.45 Formiddagskaffe og foredrag v. Mette Bock

12.00 til 13.00 Menighedsmøde.
På mødet kan orienteres om den nye præstebolig og ønsket om flere frivillige hjælpere til
kirkens arrangementer.

6.

Provstesyn/bygningssyn tirsdag den 19.05.2015
Provsten og provstiets bygningssagkyndige deltager i synet.
Vore to bygningssagkyndige deltager også i synet. Kirkeværgen indkalder John Sandholm og
Jørgen Slyk.
Tidsplan:

09.00 Ulfkær Kirke
10.30 Ulfborg Kirkehus

12.00 Ulfborg præstebolig
13.30 Ulfborg Kirke
Hvilke menighedsrådsmedlemmer kan deltage?
Vil aktivitetsudvalget sørge for frokost kl. 11.00?
Kirsten Engmark, Arne D. Rasmussen, Valborg Slyk, Anna Grete Toft og Lene Brietzke
deltager.
Kirsten Hansen sørger for frokost kl. 11:00.

Sager til efterretning.


Ringkøbing Provsti har fremsendt godkendt budget for 2015. Budgettet svarer til det af
menighedsrådet den 12.01.2015 indsendte budget.



Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. kasserer
Knæfaldet i Ulfborg Kirke bliver skiftet.

v. kirkeværge
Kirkegårdsprojektet er afsluttet, nu forestår kun alm. løbende udskiftning af hæk på
Ulfborg Kirkegård.
Graverkursus afholdes på Ulfkjær Kirkegaard en dag i uge 19.

v. aktivitetsudvalget
Desværre har ingen frivillige henvendt sig vedr. annoncen i Kirkebladet.
Børnekoret gjorde det rigtig godt i kirken i går.

Eventuelt:
Intet
Lukket møde:

