Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 07.09.2015 kl. 19.00
i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Lene Brietzke – Kirsten Hansen – Gitte Hansen – Anna Grete Toft – Kirsten Engmark –
Lene Ganderup – Valborg Slyk - medarbejderrepræsentant Tina L. Møller
Afbud fra Arne D. Rasmussen

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

1.

Budget 2016.
Drift
Provstiudvalget har udmeldt en driftsramme for 2015 på
MR indsendte et budgetforslag på
Forskel
Formand og kasserer indstiller,
at konto 62 personale reduceres med
at konto 66 efteruddannelse reduceres med
at konto 32 konfirmandundervisning reduceres med
at konto 40 kirkegårdene

2.600.000 kr.
2.650.000 kr.
50.000 kr.

15.000 kr.
7.000 kr.
15.000 kr.
13.000 kr.

Anlægsbeløb kan endnu ikke ses i økonomiportalen.
Den endelige budgetbehandling finder sted på menighedsrådsmødet den 12.10.2015, hvor
hele rådet skal være til stede.
Godkendt.

2. Præsten søger om anskaffelse af projektor til sognehuset.
Udgiften andrager ca. 15.000 kr.

Begrundelse: Det tager uforholdsmæssig lang tid at opstille det nuværende grej.
Formanden indstiller, at beløbet bevilges af kontoen for undervisningsmidler.
Projektor eller interaktiv-tavle anskaffes indenfor budgettet.

3.

Evaluering af beslutning om at synge trosbekendelsen.
Den 27.04.2015 besluttede vi som en forsøgsordning at synge trosbekendelsen i 3 måneder
med virkning fra pinsen 2015.
Hvilke reaktioner har der været fra menigheden?
Skal vi fortsætte med at synge trosbekendelsen.
Beslutning: Der fortsættes med at synge den.

4. Den midlertidige altertavle i Ulfkær Kirke.
Ribe Stift meddeler i brev af 02.09.2015, at man via hjemmesiden har konstateret, at vi har
fået en ny altertavle.
Stiftet gør opmærksom på, at der skal søges om godkendelse af nye altertavler.
Formanden har talt med biskoppen og gjort opmærksom på, at der er tale om en
midlertidig tavle, og at den originale tavle står på sin plads.
Biskoppen foreslog,
at vi i menighedsrådet tager en drøftelse af, om vi vil søge om godkendelse af altertavlen,
eventuelt om en midlertidig godkendelse af altertavlen, samt
at vi søger om at komme med i konsulentrunden i foråret 2016. Her deltager
Nationalmuseet sammen med biskoppen, og vi kan få en fælles drøftelse af vore
muligheder.
Bilag er fremsendt via mail til menighedsrådet.
Beslutning: Indstillinger godkendt. Der søges om godkendelse af den midlertidige,
alternative altertavle, samt om at komme med i konsulentrunden i foråret 2016.

5. Mandat til lønforhandlinger.
Formand og kontaktperson søger om mandat til at forhandle ny løn med de faglige
organisationer.
Godkendt.

6. Stiftsmøde i Ribe 01.10.2015
Hvem kan deltage?
Invitation udleveres på mødet og kan også ses på Ribe Stifts hjemmeside.
Følgende deltager: Gitte Hansen – Kirsten og Ib Hansen – Valborg og Holger Slyk – Anna
Grete og Henrik Toft.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
Ønsker at lave en tvær-kulturel aften i Sognehuset.
v. kasserer
v. kontaktperson
Opstart af læsekreds. Sorggruppe; ingen har meldt sig. Inspirerende dag på Ulfborg
Kærgaard, for Kirsten Hansen og medarbejdere. Medarbejderudflugt på onsdag.
v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
Orientering om status vedr. synsrapporten.
v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
Orientering om rep. af Himmelstigen m.v.
v. aktivitetsudvalget
Forfatteraften den 15/09 på Biblioteket. 17 personer tilmeldt læsekredsen. Info om
Sorggruppen, hvis nogen melder sig – starter op 24.09.2015.

Eventuelt:
Lene Ganderup deltager i Borgerforeningens møde den 15..05.2015 - ’Styrk det lokale
samarbejde’
Præsten orienterede om præstesituationen i Ringkøbing Provsti.
Lukket møde:

