Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
mandag den 12.10.2015 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Kirsten Hansen – Kirsten Engmark – Lene Brietzke – Gitte
Hansen – Arne D. Rasmussen og Lene Ganderup.
Afbud fra medarbejderrepræsentant.
Revisor Thorkil Sohn deltog i punkt 1-3.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Sager til behandling:
1. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2014.
Regnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.
Af protokollatet fremgår det, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem det budgetterede
timetal og det registrerede timetal i Skat for gravermedhjælpere, kirkemusikere og assistent. Der er
budgetteret med korrekt beløb.
Formanden indstiller,
at
protokollatet tages til efterretning, idet det dog bemærkes, at menighedsrådet fremover vil
bestræbe sig på at indberette de aktuelle ansættelsestimetal for hver personalegruppe i
budgettet.
Protokollatet vil blive sendt til menighedsrådet pr. mail af revisor sent fredag.

Beslutning: Vedtaget som indstillet.

2. Kvartalsrapport pr. 30.09.2015.
Revisor Thorkil Sohn og kasserer gennemgår rapporten på mødet.
Regnskabsrapporten vil blive sendt til menighedsrådet pr. mail sent fredag.
Beslutning: Revisor og kasserer gennemgik rapporten, som blev taget til efterretning. Det
besluttedes at indkøbe diverse kontorinventar inden årets udgang.

3. Budget 2016.
På MR-mødet i september blev driftsbudgettet justeret.
Men der resterer fortsat uafklarede forhold i både driftsbudgettet og anlægsbudgettet som følge af
den uafklarede situation med hensyn til ny præstebolig.
Revisor og kasserer afklarer disse forhold med provstiet inden menighedsrådsmødet.
Budgetforslaget vil tidligst blive fremsendt sent fredag.
Bemærk, at hele menighedsrådet skal være til stede under punktets behandling.
Revisor gennemgik budgettet. Konti med relation til evt. køb af ny præstebolig er budgetsat
sammen med provstiet. Revisor fremsender budgetforslag til provstiet.

4. Det gule hus ved kirkegårdsdiget ved Ulfborg Kirke er sat til salg.
Stillingtagen til, om menighedsrådet skal gøre kommunen opmærksom på, at huset er i dårlig stand
og derfor måske bør fjernes.
Beslutning: Formanden kontakter kommunen.

5. Køleanlæg
Menighedsrådet er via kontaktperson blevet gjort opmærksom på, at kapellet på Holstebro Sygehus
nedlægges i den nærmeste fremtid. Herefter vil der (kun) være køleanlæg på sygehuset i Gødstrup.
Bedemand Peder Veigaard har spurgt, om Ulfborg Menighedsråd kan etablere køleanlæg.
Præsten har talt med provsten. Hun oplyser, at der er køleanlæg i kapellet ved Vemb og Staby
Kirker. Disse to køleanlæg forventes at kunne dække behovet i sognene i den nordlige del af
provstiet.
Formanden indstiller,
at
der ikke søges om etablering af køleanlæg i sognets kapeller
at
kontaktperson orienterer bedemand Peder Veigaard om, at der er køleanlæg ved
Staby og Vemb kirker.
Beslutning: Præsten har fået oplyst af præsten i Vemb, at man ikke har et egentligt køleanlæg,
men kun et anlæg som kan sænke temperaturen lidt. Præsten har oplyst provsten herom.
Provstiet kontaktes for undersøgelse af behovet for et egentlig køleanlæg.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.

Ny projekter er opsat i Sognehuset.
Ønske om projektor/lærred i kirken.
Der blev efterlyst indlæg til det næste kirkeblad.
Præsterne har været til møde hos Elof Vestergaard ang. præstsituationen i Ringkøbing Provsti.
v. kasserer

v. kontaktperson
Der mangles en kirkesangerafløser.
Der er gennemført MUS-samtaler.
Den nye Koralbog lægges over i Ulfkær Kirke.

v. kirkeværge for Ulfborg Kirke
Arkitektens forslag til håndliste godkendt.
Der er givet tilladelse til indkøb af ny hæk og nye småanskaffelser (boremaskine m.m.)
Bekæmpelse af borebiller i loftet er igangsat.
Blytækkeren skifter 3 plader i taget (stormskade).
Revne ved et sydvendt vindue skal rep. i præsteboligen.
v. kirkeværge for Ulfkær Kirke
Afventer pris vedr. afretning af det indvendige af tårnet.
Pudsning af messingtøj.
Modt. byggetilladelse vedr. skuret på kirkegården.

v. aktivitetsudvalget
Aktivitetskalender er rundsendt.

Eventuelt:
Kirsten og Lene har deltaget i Borgerforeningens møde ang. samarbejde mellem foreningerne i
byen.
Lukket møde:

