Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 10.08.2014 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Kirsten Hansen – Lene Brietzke – Arne D. Rasmussen – Valborg Slyk – Gitte
Hansen og Lene M. Ganderup.
Afbud fra Kirsten Engmark og medarbejderrepræsentant.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Underskrives på næste møde
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:

1. Regnskabsrapport for 2. kvartal 2015.
Rapporten gennemgås af kassereren.
Kassereren fremsender bilag inden mødet.
Rapporten blev taget til efterretning.

2. Maling af vinduer i præsteboligen.
I forbindelse med bygningssynet den 19.05.2015 blev det af provstens bygningssagkyndige ført i
protokollen, at vinduerne skal males.
Kirkeværgen har indhentet tilbud på maling af vinduer. Tilbuddet omfatter slibning af vinduerne og
maling en gang.
Tilbuddet lyder på 100.000 kr. incl. moms.
Vi skal
 Dels tage stilling til, om alle vinduerne skal males nu, eller om nogle vinduer kan
vente/undgås. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi vil sælge præsteboligen, hvis det
lykkes at bygge ny præstebolig,
 Dels tage stilling til finansiering af beløbet. Vi har ikke vedligeholdelsesbeløb til præsteboligen
i budgettet.
Punktet udsættes.

3. Ændring af mødedato for menighedsrådsmøde i september 2015.
Vi har fastsat mødet til 14.09.2015.
Formanden ønsker mødet flyttet til 07.09.2015.
Godkendelse heraf.
Godkendt.

Sager til efterretning (altså ingen sager her, som der skal tages stilling til)


Byggeudvalget orienterer om bestræbelserne på at få finansieringen af ny præstebolig på plads.



Distriktsforeningen indbyder til efterårsmøde den 16.09.2015 kl. 19.30 i Højmark Forsamlingshus
med foredrag v. professor og forfatter Erik A. Nielsen: Bibelens uimodståelige billedrække.
Tilmelding til hoppe@post10.tele.dk senest 11.09.2015.

Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.

v. kasserer

v. kontaktperson
Medarbejderudflugt planlagt til den 9. september kl. 15:00, program følger.
Graverne, gravermedhjælper, kirkeværgen og kontaktperson deltager i temadag på Ulfborg
Kærgaard om kirkegårdsdrift.

v. aktivitetsudvalget
Der blev orienteret om gøgler-gudtjeneste i Ulfkær Kirke søndag den 16. august, samt om
efterårets aktiviteter – Gitte rundsendersender aktivitetskalender.

Eventuelt:
Lukket møde:

