Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 08.06.2015 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var Arne D. Parmussen, Valborg Slyk, Lene F. Brietzke, Kirsten Hansen, Kirsten Engmark og Gitte
Hansen.
Afbud fra Lene M. Ganderup og medarbejderrepræsentant Tina L. Møller. Suppleant kunne ikke indkaldes
af tidsmæssige årsager.
Thorkil Sohn deltog ved fremlæggelsen af budgetbidraget under punkt 1.
Godkendelse af referat fra sidste møde. Punktet udsættes
Godkendelse af dagsorden.

Sager til behandling:
1. Budgetbidrag for 2016.
Revisor Thorkil Sohn fremlægger budgetbidraget, som det ser ud efter indarbejdelse af de forslag,
som fremkom på menighedsrådsmødet i maj måned.
Vi skal på mødet have fokus på fremtidige større driftsønsker og anlægsønsker, da de skal indgå
som en del af budgetbidraget.
Inden MR-mødet skulle vi gerne have modtaget et skøn over prisen på en ny præstebolig. Der
foretages lige nu beregninger på grundlag af det udarbejdede skitseprojekt. Beløbet skal indgå som
et anlægsønske i budgetbidraget.
Formand og kasserer deltog i et møde i provstiet den 20.05.2015 om provstiets politik over for
menighedsrådene. Vi orienterer herom under behandling af dette punkt.
Beslutning: Budgetbidraget blev fremlagt af Valborg Slyk og Thorkil Sohn. Enkelte anlægsønsker
blev tilføjet. Budgetbidraget blev i øvrigt godkendt.
Thorkil Sohn fremsender det til provstiudvalget inden 15.06.2015.
Formanden fremsender estimat over udgifter til ny præstebolig til provstiudvalget.
Præsten deltog ikke i behandling af dette punkt, da hun var inhabil grundet behandling af estimat
over udgifter til ny præstebolig.

2. Bankforbindelse.
Ulfborg Sogn bruger Ringkøbing Landbobank til den daglige drift.
I Ulfborg Sparekasse henstår ca. 1.900.000 kr., som opsparing til primært en ny præstebolig.
Da Ulfborg Sparekasse nedlægges, skal pengene indsættes i andre banker.

Kassereren indstiller:
At 750.000 kr. indsættes i Stadil Sparekasse
At 750.000 kr. indsættes i Jyske Bank
At det resterende beløb på ca. 400.000 indsættes i Ringkøbing Landbobank.
Beslutning: Kassererens indstilling blev godkendt.

3. Fugning af sognehuset.
I forbindelse med provstesynet den 20.05.2015 blev det protokolleret, at sognehuset skal fuges.
Kirkeværgen har indhentet tilbud på ca. 35.000 kr.
Godkendelse af, at vi søger provstiet om at måtte finansiere udgiften ved at overføre beløbet fra
konto vedr. omlægning af Ulfborg Kirkegård til konto vedr. drift af sognehuset.
Beslutning: Der søges om beløbet i 2016. Indgår i budgetbidraget jf. dagsordenens punkt 1.

4. Vielser i det fri – en forsøgsordning til udgangen af 2016.
Det er nu muligt at blive viet i det fri.
Præsterne afgør, om de vil foretage vielser uden for kirkens rum.
Menighedsrådet skal stille medarbejdere til rådighed – primært organist og kirkesanger. Der skal
være fokus på medarbejdernes arbejdsforhold. De må ikke få særskilt betaling, da de allerede er
lønnet.
Hvordan forholder vi os til fænomenet?
Beslutning: Præsten gennemgik biskoppernes ”regler”. Punktet blev drøftet. Præsten giver udtryk
for, at der skal være vægtige grunde til stede, før hun vil vie i det fri. Der er opbakning til præstens
synspunkt.
5. Sommermødet den 28.06.2015.
Foredrag v. sognepræst Søren Nielsen over emnet ”Mine vestjyske Rødder”.
Planlægning/gennemgang af dagens forløb.
Hvem kan deltage?
Beslutning: Præsten, Lene Brietzke, Kirsten Hansen, Kirsten Engmark og Anna Grete Toft kan
deltage. Lene Ganderup spørges.

6. Drøftelse af henvendelsen om spisefællesskab for enlige og fraskilte.
Lene Brietzke fortæller om, hvad der er sket siden sidste møde.

Beslutning: Lene Brietzke fortalte om spisefællesskabet i Lemvig. Forskellige aspekter blev drøftet,
blandt andet at Yvonne Thrane gerne vil stille sig selv og Værestedet til rådighed, men at dette først
kan ske, når hun er vendt tilbage fra sin orlov, som varer til hen i efteråret. Det besluttedes at stille
lokaler til rådighed straks, selv om Yvonne Thrane ikke kan være til stede. Dette gøres for at smede,
men jernet er varmt. Lene Brietzke tager kontakt til ”forslagsstilleren”. Hun vil også kunne være til
stede under spisefællesskabet.
Lene Brietzke gør forslagsstilleren opmærksom på, at der ikke kan laves mad i sognehuset, men at
Værestedet har oplyst, at mad kan laves der.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. kasserer: Intet.
v. kontaktperson:
Personalemøde den 23.06.
v. kirkeværge:
Gjorde rede for diverse forsikringssager – svampeskade ved vindue i præstboligen, blytaget
på Ulfborg Kirke, borebilleangreb i bjælker over orglet i Ulfborg Kirke.
Maling af vinduer i præsteboligen udsættes indtil videre.
Ønske om gelænder ved indgangen til Ulfborg Kirke. Arkitekt Fusgaard laver forslag, som skal
sendes ad tjenstlig vej via provsti, stift og Nationalmuseum.
Formanden holder øje med Nationalmuseets næste besøg i Ringkøbing Provsti.
v. aktivitetsudvalget:
Sorggruppemøde den 03.09., hvor MR fortæller om, hvad vi kan stille til rådighed.
v. præsten:
Ønsker opbakning fra MR, når trosbekendelsen synges.
Minikonfirmander skal på tur til Viborg Domkirke og Mønsted kalkgruber.

Eventuelt:


Kirsten Hansen spurgte, om vi har styr på Kodaafgift. Valborg oplyser, at det har vi. Præsten tjekker
”aftalen”.



Medarbejderudflugt blev drøftet. Kontaktperson arbejder videre med forslag om at få f.eks. Esben
Graugaard fra Holstebro Museum til at fortælle om Ulfborg Kirke og sognets historie. Kunne
eksempelvis foregå på Nr. Vosborg.

Lukket møde:

