Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 13.01.2016 kl.19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Gitte E. Hansen – Kirsten Engmark – Vaborg Slyk – Arne D. Rasmussen – Lene Brietzke
– Lene M. Ganderup
Afbud fra Kirsten Hansen og Anna Grete Toft
Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt sidste gang.
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
Sager til behandling:
1. Præcisering af fordelingen af de bygningssagkyndiges opgaver.
Jørgen Slyk er bygningssagkyndig for bygningerne i Ulfborg Stationsby:
Ulfkær Kirke med kapel, sognehuset, graverfaciliterne ved Ulfkær Kirkegård og
præsteboligen Hirsevænget 8, når den overtages den 10.01.2016.
John Sandholm er bygningssagkyndig for bygningerne i Ulfborg Kirkeby:
Ulfborg Kirke, præsteboligen på Præstevænget 8 (indtil den er solgt) og graverfaciliteterne.
Formanden indstiller, at ovenstående hidtidige praksis fortsat godkendes.
Beslutning: Formandens indstilling blev vedtaget. Valborg Slyk deltog ikke i valget af Jørgen
Slyk.

2. Godkendelse af brev af 22.12.2015 til Ringkøbing Provstis medlemmer med uddybende
oplysninger vedr. provstiets afvisning af tilbud på etablering af kontor i den ny præstebolig
Hirsevænget 8.
Ringkøbing Provsti afviste i mail af 09.12.2015 tilbud på etablering af kontor i Hirsevænget
8 med to begrundelser, nemlig af bygningssagkyndig ikke kan give tilbud, samt at man vil
have to tilbud.
I telefonsamtaler med provsten den 10.12.2015 samt i brev af 11.12.2015 orienterede
formanden provstiet om, at tilbudsgiver ikke er bygningssagkyndig og argumenterede for,
at provstiet ikke kan stille krav om flere tilbud så sent i forløbet, samt at
tilbudslovgivningen er overholdt. MR er under tidspres, da etableringen af kontoret gerne
skulle påbegyndes umiddelbart efter overtagelsen af ejendommen den 10.01.2016.
Den 17.12.2015 kl. 23.23. mailede formanden til provstiet for at høre, hvornår vi kunne
forvente svar.

Den 18.12.2105 rykkede revisor Thorkil Sohn f for svar pr. tlf. både om formiddagen, hvor
telefonen var optaget, og igen kl. 12.05., hvor han fik en telefonsvarer med beskeden, at
kontoret var lukket til 04.01.2016.
Den 18.12.2015 modtog formanden mail fra provstiet med den besked, at man havde
sendt vort brev af 11.12.2015 til udtalelse blandt provstiudvalgets medlemmer, og at vi
først ville få svar, når medlemmerne havde udtalt sig.
Den 18.12.2015 orienterer formanden pr. mail MR om ovenstående.
Ved en uformel sammenkomst i MR den 20.12.2015 bliver man enige om, at det er
nødvendigt at sikre, at provstiudvalgets medlemmer er orienteret om indholdet i
telefonsamtalen med provsten den 10.12.2015, og at dette skal ske straks.
Den 22.12.2015 sender formanden og næstformanden derfor en uddybende forklaring til
provstiets medlemmer. Brevet er vedlagt dagsorden
Formanden og næstformanden indstiller, at brevet godkendes.
Beslutning: Menighedsrådet godkender det sendte brev.
Menighedsrådet præciserer, at præsten ikke har været med i hverken byggeudvalgets
arbejde med den nye præstebolig eller udfærdigelse af brevet sendt d. 22. dec. 2015.

3. Godkendelse af klage til Ringkøbing Provsti over samarbejdsform og sagsbehandling.
Der henvises til det i forrige punkt omtalte uformelle møde den 20.12.2015, hvor der var
enighed om, at formanden og næstformanden skulle sende en klage til provstiudvalget
over samarbejdsforholdene og sagsbehandlingen inden jul. Brevet blev sendt den
02.01.2016.
Formanden og næstformanden indstiller, at klagen godkendes. Klagen er medsendt
dagsorden.
Beslutning: Punktet blev godkendt.
Menighedsrådet præciserer, at præsten ikke har været med til udfærdigelse af brevet.

4. Stormskade på to bevaringsværdige gravsten
Skaden er meldt til forsikringen, men udgiften til reparation ligger under egenbetalingen.
Kirkeværgen indstiller derfor, at vi betaler udgiften til renovering uanset, at der måske
kommer en udgift på transport.
Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

5. Nedsættelse af et stående kirke- og kirkegårdsudvalg i henhold til MR-lovens § 17.
Vi har besluttet, at menighedsrådet udgør bygningsudvalget. Dette er ikke helt efter lovens
bogstav, da det kun er menighedsråd med 5 valgte medlemmer, der kan lade
menighedsrådet udgøre bygningsudvalget. Denne regel er kommet ind i den ny
menighedsrådslov af 24.06.2013.
Vi skal derfor have nedsat udvalget, hvis opgaver fremgår af § 17, stk. 2. Kirkeværgen kan
ikke være medlem af udvalget.
Udvalget varetager tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift,
kirkeværgens forretningsførelse samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård.
Menighedsrådet fastsætter i en vedtægt nærmere regler for udvalgets virksomhed og
beføjelser.
Beslutning: Punktet blev drøftet, men udsættes.
6. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af forslag til vedtægt for kirke- og
kirkegårdsudvalget. (På nettet kan hentes ideer fra andre kirkers vedtægter).
Beslutning: Punktet udsættes.
Sager til efterretning.
 Præsteboligen Hirsevænget 8 er overtaget pr. 10.01.2016. Der er optaget lån i
Stiftsmidlerne på 2.200.000 kr., som forventes afdraget med udgangen af 2016. Gældsbrev
er underskrevet af underskriftsberettigede (formand og kasserer) og returneret til Ribe
Stift. Den gamle præstebolig sættes til salg, så snart præsten og præstekontoret er flyttet
til Hirsevænget 8.


Menighedsrådet har besluttet at påbegynde malerarbejdet i privatboligen på Hirsevænget
8. Arne tager kontakt til håndværkerne hurtigst muligt.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.
Gitte orienterede om at Søren Wogensen og Gitte bytter gudstjenestedage i påsken
som det passer bedst.
Gitte har orienteret om situationen vedr. præstesekretær, der siger op med
udgangen af januar. Ansættelse af præstesekretær og lønforhandling skal på som
punkt på næste lukkede menighedsrådsmøde.
v. kasserer
v. kirkeværge
Kirkeværgen orienterede om diverse verserende sager.

v. aktivitetsudvalget
Menighedsrådet besluttede at holde menighedsmøde d. 22. maj. Gudstjeneste i Ulfkær
kirke kl. 9.00 med efterfølgende kaffe og besøg i den nye præstebolig.

Eventuelt:
Lene B. efterlyste et fast punkt på dagsorden til alle møder: vedr. liv og vækst. F.eks. kor,
læsegruppen mm.

Mødet hævet kl. 20.53 – referent Gitte E. Hansen

Lukket møde:

