Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 18.05.2014 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Gitte Hansen – Lene Brietzke – Kirsten Hansen – Kirsten
Engmark – Lene M. Ganderup
Thorkil Sohn deltog i punkt 1.
Afbud fra Arne D. Rasmussen og medarbejderrepræsentant Tina Søndergaard.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:

1. Drøftelse af udkast til budget 2016.
Revisor Thorkil Sohn og kasserer Valborg Slyk vil fremlægge udkastet.
Menighedsrådet bekræfter, at det regnskab, der blev godkendt den 30/03 2015 er identisk med
det regnskab, der blev afleveret den 31/3 2015 kl. 10:41.
Når prisoverslaget for den ny præstbolig forelægger skal det sendes til Thorkil Sohn.
2. Stillingsbeskrivelse for graverne – nye tilføjelser.
Kontaktperson har udarbejdet forslag til ændring af stillingsbeskrivelse for graverne.
Under ”Opgaver”, punkt 1 tilføjes efter teksten ”Graveren varetager den daglige drift af
kirkegården,” ”herunder udarbejdelse af plejeplaner for kirkegården”.
Under ”Processer” tilføjes nyt punkt med teksten:
”Kirkegårdsadministrationen varetages ved hjælp af it-værktøjet Gias”.
Forslag til ny stillingsbeskrivelse fremsendes inden mødet.
Forslagene blev godkendt.
3. Udlån af sognehuset til en gruppe enlige.
v. Lene Brietzke.

Lene Brietzke har fået henvendelse fra en borger, der er fraskilt og ønsker, at vi laver et tiltag
med fællesspisning m.m. for enlige forældre.
Lene Brietzke og Kirsten Hansen undersøger denne diakonihandling nærmere.

Sager til efterretning.


Ringkøbing Provsti afholder foreløbigt budgetmøde med formænd og kasserere den 20.05.2015 på
provstikontoret i Ringkøbing.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. aktivitetsudvalget
På torsdag er der teologisk salon.
Grundlovsdag er der maratonsang på Staby Efterskole.

v. præsten.
Gitte har lavet en aftale med skolen ang. konfirmandundervisningen for skoleåret 2015/2016.

v. kasserer
Punkt til næste møde: Ulfborg Sparkasse lukker, hvor skal pengene flyttes hen, Valborg Slyk
undersøger.

v. kontaktperson
Et godt besøg af 70 gravere.

v. kirkeværge
Der er provstesyn i morgen.
Eventuelt:
Gitte laver notits på den seddel, der udleveres til konfirmanderne ang. afhentning ved kirken efter
konfirmation.

Lukket møde:

