Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 20.04.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Anna Grete Toft – Kirsten Engmark – Arne D. Rasmussen – Kirsten Hansen – Valborg
Slyk – Gitte Hansen – Lene Brietzke – medarbejderrepræsentant Tina L. Møller - Lene M. Ganderup

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:
1. Regnskabsrapport for 1. kvartal 2016.
Bilag er fremsendt pr. mail af regnskabsfører den 16.04.2016.
Taget til efterretning.

2. Drøftelse af beretning 2015.
Beretning vedhæftes dagsorden.
Taget til efterretning.

3. Betaling af en vikar til gudstjenesten den 24.07.2016.
Præsterne har holdt ferieplanlægningsmøde og kan ikke få ferieplanen til at gå op den
24.07.2016, hvis alle skal kunne have sammenhængende ferieuger.
Der arbejdes fortsat på at finde en løsning, som ikke koster noget. Men Gitte (præsten)
søger om betaling af en vikar den 24.07.2016 allerede nu for at sikre, at der er en udvej,
hvis ikke det bliver muligt at finde en gratis løsning. Udgiften andrager 780 kr.
Det er provstens ansvar at lægge ferieplanen og afholde udgifter til vikarer, men provsten
har overladt ferieplanlægningen til præsterne og har oplyst, at hun ikke har midler til at
dække vikarudgiften.

Gudstjenesten aflyses såfremt der ikke findes en gratis løsning – menighedsrådet
afholder af principielle grunde ikke præstelønninger.

4. Valg i efteråret 2016
Orienteringsmødet afholdes den 13.09.2016.
Der er tradition for at lave en fælles liste denne aften.
Hvis der kun er indkommet denne liste inden fristens udløb (datoen kendes ikke endnu),
bliver der ikke noget egentligt valg. De personer, som er opført på listen af 13.09.2016 er
valgt.
Der afholdes kursus om valget den ??.08.2016 for valgudvalget, som består af Arne Dupont
Rasmussen, Valborg Slyk og Anna Grete Toft.
Vi skal have en drøftelse af, hvem der genopstiller til valget, ligesom vi skal have en
drøftelse af, hvem vi kunne forestille os at foreslå at opstille til valget.
Der kommer en artikel i det næste kirkeblad omkring valget, skrevet af biskop Elof
Vestergaard.
Mulige kandidater drøftet - emnet tages op på næste møde.

5. Tidsregistrering af kirkegårde.
Ringkøbing Provsti fremsendte følgende mail den 15.04.2016:
”Provstiudvalgene i Ringkøbing og Skjern Provstier har på fælles budgetmøde i marts

måned 2016, for så vidt angår Ringkøbing-Skjern Kommune, besluttet, at indføre
obligatorisk tidsregistrering på kirkegården, uanset størrelse og antal ansatte.
For at sidestille alle sognene i Ringkøbing Provsti, har provstiudvalget på sit møde den 13.
april 2016 besluttet, at obligatorisk tidsregistrering også skal gælde sognene i Provstiets
nordlige del.
Tidsregistrering er grundlaget for en korrekt kostprisberegning, så derfor anmoder
provstiudvalget menighedsrådene om at iværksætte tidsregistrering pr. 1. juli 2016.
Der er mulighed for at købe tidsregistreringssystemer ved Brandsoft. Ved at google ”Plantid
EG” kommer der en fin beskrivelse frem af systemet, hvordan det nemt bruges, uden man
behøver at være en ørn til IT.

Ligeledes er det en mulighed at google ”Churchdesk, hvor samme muligheder dukker op.
Kim Schmidt, kirkegårdsleder i Agerbæk, kan kontaktes på tlf. 75 19 65 43, hvis I ønsker råd
og vejledning til at komme i gang og valg af system”.
Formanden indstiller,
At

kontaktperson og kirkeværge bemyndiges til sammen med graverne at sørge for
det fornødne for at få tidsregistreringen sat godt i gang, det være indkøb af
program til tidsregistrering, eventuel deltagelse i fællesmøde mellem sognene og
graverne i gl. Ulfborg-Vemb kommune (se Thorkil Sohns mail), og lignende.

Indstilling godkendt.

6. Renovering af Ulfborg Kirke
I budgetoverslagsåret 2019 er der afsat 10.000.000 kr. til renovering af Ulfborg Kirke.
Som svar på menighedsrådets henvendelse til Ringkøbing Provsti den 25.02.2016 om,
hvordan vi får et overblik over en renoverings omfang, meddeler Ringkøbing Provsti, at
man i møde den 13.04.2016 har besluttet følgende:
”Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet må kontakte en arkitekt /
bygningsrådgiver, for at få udarbejdet et skitseforslag/skitsebudget.
Udarbejdelse af skitseforslag/skitsebudget må beløbe sig til maks. 35.000 kr. og
beløbet må afholdes af anlægsmidlerne, som er afsat til renovering af kirkens kor”.
Formanden indstiller,
at
vi overlader opgaven til Arkitekt Fusgaard, idet han kender kirken.
Indstilling godkendt.

7. Håndlister ved Ulfborg Kirke.
På MR-mødet den 12.10.2015 godkendte MR skitseprojekt vedr. håndlister ved indgangen
til Ulfborg Kirke.
Arkitekt Fusgaard har nu udarbejdet projekt og lavet prisoverslag, som andrager 33.007 kr.
Arkitekt Fusgaards projekt er sendt pr. mail til MR 20.04.2016.
Kassereren og kirkeværgen oplyser, at beløbet ikke kan finansieres af driftsbudgettet.
Formanden indstiller,
at
ansøgning om tilladelse til at gennemføre projektet sendes ad tjenstlig vej med
bemærkning om, at menighedsrådet ikke kan finansiere udgiften inden for
driftsbudgettet og derfor søger om betaling af udgiften, alternativt at der gives

tilladelse til at finansiere udgiften af anlægsmidlerne til renovering af koret i Ulfborg
Kirke.
Indstilling godkendt – Arne D. Rasmussen deltog ikke i behandling af dette punkt.

8. Drøftelse af situationen med vildt på Ulfkær Kirkegård og de forholdsregler, som er taget
v. kirkeværge Kirsten Engmark.
Der er fortsat vildt på kirkegården, selv efter der er sat trådhegn op. Der sættes en
omtale i Kirkebladet – og bekæmpelsen fortsætter.

9. Status vedr. separat kloakering af kirkens matrikler i Herredsgade
v. kirkeværge Kirsten Engmark.
Kirsten Engmark orienterede om status.

10. Skjernkredsens Søndagsskolearbejde, søger om tilskud til søndagsskolelejrene på
Holmsborg.
Vi har i tidligere år givet afslag på ansøgningen.
Der gives afslag igen.

Sager til efterretning.


Den midlertidige altertavle. I forbindelse af stiftets konsulentrunde beså repræsentanter
for Ribe Stift, Ringkøbing Provsti, Nationalmuseet og kgl. Bygningsinspektør den 11.04.2016
den midlertidige altertavle i Ulfkær Kirke. Nationalmuseet var tilfreds med beskyttelsen af
kirkens altertavle (maler Madsens). Drøftelserne endte ud i, at vi vil få en midlertidig
godkendelse af altertavlen for en årrække. Når denne foreligger, vil der blive sat et punkt
på dagsorden om eventuel ophængning af kirkens altertavle (maler Madsens) i skibet (efter
idé fra Nationalmuseets repræsentant).



Ribe Stifts reformationsudvalg gør opmærksom på, at der er oprettet en hjemmeside
under Ribe Stift, hvor man kan læse om arrangementer, der finder sted i anledning af
fejringen af reformationen i 2017.



Ringkøbing Provsti meddeler (via økonomiportalen) en foreløbig driftsramme på 2.400.000
kr. i 2017 samt tilladelse til at bruge 100.000 kr. af de frie midler, i alt 2.500.000 svarende
til beløbet i 2016.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. byggeudvalget.
Orientering om indretning af præstekontor m.v.
v. præsten.
Der starter ny en ny læsekreds onsdag næste uge.
v. kasserer
v. kontaktperson
v. kirkeværge
v. aktivitetsudvalg
Kirkehøjskole 27. januar 2017: Michael Böss og Mette Bock
Børnegudstjeneste 13. maj 2016
Menighedsmøde 22. maj 2016
Eventuelt:

Lukket møde:

