Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 16.03.2016 kl.18.30
Mødet afholdes Bygvænget 26, Ulfborg.
Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Kirsten Hansen – Kirsten Engmark – Arne
Rasmussen – Lene Ganderup
Gitte Hansen og Thorkil Sohn deltog kun i punkt 1.
Afbud fra Lene Brietzke og medarbejderrepræsentant.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:
1.

Regnskab 2015
Thorkil Sohn deltager i mødet kl. 18.30.
Regnskabet er sendt pr. mail den 11.03.2016 til MR.
Regnskabet er indberettet 16.03.2016 kl. 21.38.

2.

Opfølgning på medarbejdermødet.
Budgetønsker.
Ulfborg Kirkegård:
Stanghækkeklipper
Nyt sæde til minilæsser. Nuværende kan ikke skubbes frem og tilbage og mangler affjedring.
Ulfkær Kirkegård:
Stanghækkeklipper – pris 7.000 kr.
Håndstangklipper
Højtryksrenser – pris 2.500 kr.
Redskabsbæresele.
Tørreskab – Kirkeværge tager hånd om dette ønske.
Ny motorvogn – pris 324.000 kr. + moms. Kasserer søger om at få flere penge på budgettet
for 2017.

Da vi er overgået til rammebudgettering (vi får ikke vore budgetter forhøjet, fordi vi ønsker
os flere ting, men skal få det tildelte budgetbeløb til at strække), indstiller formanden,
at kirkeværgen og kassereren afgør, hvilke ting, der skal indkøbes og hvornår.
Er der andre ting, der skal følges op på?
Kirsten Engmark vurderer om ønskerne kan opfyldes inden for budgetrammerne –
motorvognen sættes på budgetønske for 2017.

3.

Planlægning af bygningssyn tirsdag den 19.04.2016.
Kirkeværgen indkalder vore bygningssagkyndige John Sandholm, som tager sig af
bygningerne i Ulfborg Kirkeby og Jørgen Slyk, som tager sig af bygningerne i Ulfborg
Stationsby.
Tidsplan skal laves.
Hvilke menighedsrådsmedlemmer kan deltage?
Anna Grete indkalder de bygningssagkyndige: Ulfborg Kirke kl. 13:00 og Ulfkær Kirke kl.
14:30.

4.

Kloakseparering.
Kirkeværgen orienterer om status vedrørende den forestående kloakseparering på vore
matrikler i Herredsgade.
Der vil kun opstå forhold, som menighedsrådet skal tage stilling til, men i skrivende stund er
der ikke noget, der er klar til behandling.
Kirsten Engmark orienterede om status og der arbejdes videre med at finde den rigtige
løsning.

Sager til efterretning.


Nordvestjyllands Brandvæsen meddeler i brev af 01.03.2016, at brandsynet , som blev
foretaget samme dato, ikke gav anledning til bemærkninger. Næste brandsyn finder sted i
2018.



Erstatning vedr. hærværket på handicaptoilettet i graverhuset den 19.06.2016.
Forsikringsenheden meddeler, at der er ydet 21.026 kr. i erstatning. Der var anmeldt en
udgift på 23.362,22 kr., men selvrisikoen er på 2.336,22 kr.



Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. kasserer

v. kirkeværge
Der laves status på begge kirkegårde sammen med graverne.
v. præsten
v. aktivitetsudvalget
Musikgudstjeneste i Ulfborg Kirke søndag den 20. marts kl. 11:30 med let frokost bagefter.

Eventuelt:
Der arbejdes med salg af den gl. Præstegård.
Forslag om ny mødedato med Provstiudvalget.
Lukket møde:

