Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 11.05.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Anna Grete Toft – Kirsten Hansen – Gitte E. Hansen – Arne D. Rasmussen – Kirsten
Engmark - Lene M. Ganderup
Gitte E. Hansen gik kl. 20:18 og deltog i behandling af punkt 1-5
Afbud fra medarbejderrepræsentant, Valborg Slyk og Lene Brietzke

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Sager til behandling:
1. Godkendelse af forslag til foreløbig målsætning for valgperioden 2017-2020.
Af hensyn til budgetbidraget, som skal indeholde målsætning for valgperioden, fremsendes
forslag til foreløbig målsætning for valgperioden 2017-2020.
Det ny menighedsråd må tage stilling til endelig målsætning for valgperioden.
Forslaget godkendt dog med tilføjelse af punkt om digital uddannelse af medarbejdere
og menighedsråd.

2. Budgetbidrag 2017.
Godkendelse af det udarbejdede forslag til budgetbidrag for 2017.
Motorvogn ønskes fremrykket til 2017 – fra 2018.

Punktet genoptages på juni-mødet, da vi afventer udfaldet af møde ml. provstiet og
formænd/kasserere.

3. Valg
Fortsættelse af drøftelserne på sidste møde, hvor det stod klart, at 6 medlemmer ud af 7
ikke ønsker at genopstille.
 Vi besluttede at spørge flere medlemmer af menigheden, om de vil opstille til valget.
Er de villige til at opstille til valget?
 Under indtryk af at 6 ud af 7 medlemmer ikke genopstiller, bør vi overveje, om en 2årig valgperiode kan få medlemmer til at genopstille for en 2-årig periode.
Skal vi ansøge om godkendelse af 2-årig valgperiode?
Eventuel ansøgning skal sendes ad tjenstlig vej via provsti og stift til Kirkeministeriet.
Hvis en 2-årig valgperiode godkendes, er alle menighedsrådsmedlemmer på valg
efter to år. Det er ikke muligt at lave en ”foreningsmodel” , hvor henholdsvis 3 og 4
medlemmer vælges hvert andet år.

Der afholdes kursus om valget i distriktsforeningsregi den 15.08.2016 for valgudvalget, som
består af Arne Dupont Rasmussen, Lene Brietzke og Anna Grete Toft (formand for
valgudvalget).
Vi fastholder en 4-årig valgperiode og tager emnet op næste gang.

4. Holstebro kommune fremsender høring vedr. byggeri ved Ulfborg Kirke.
Byggeriet drejer sig om forsamlingshusets ønske om at opføre en ca. 67m2 bålhytte
indeholdende 3 stk. sheltere på ejendommen mart. Nr. 96c, den nordlige del Ulfborg.
(Legepladsen over for den gamle præstebolig).
Holstebro kommunes høringsmateriale fremsendes til MR via mail den 04.05.2016..
Formanden indstiller, at der ikke gøres indsigelse.
Indstilling godkendt – dog er vi betænkelige ved toiletforholdene.

5. Indkøb af salmebogstillæg med 100 nye salmer, som udkom 30.04.2016.
Præsten foreslår, at der indkøbes salmebogstillæg.
Prisen for 30 salmebogstillæg og 3 nodebøger udgør 4.650 kr.
Formanden indstiller,
at der indkøbes salmebogstillæg og nodebøger som foreslået, og at udgiften dækkes af
konto 31 vedr. gudstjeneste og kirkelige handlinger.
Præstens ansøgning er sendt til menighedsrådet pr. mail den 02.05.2016.
Indstilling godkendt.

6. Status vedr. separatkloakering af kirkens ejendomme i Herredsgade.
Der blev orienteret om status.

Sager til efterretning.


Ringkøbing Provsti meddeler, at der afholdes foreløbigt budgetmøde for formænd og
kasserere onsdag den 25. maj 2016 kl. 17.00.



Danske Kirkers Råd fremsender opfordring til træplantning i forbindelse med
reformationsjubilæet 2017. Brev sendt pr. mail til MR 04.05.2016.



Kirkeministeriet, Folkekirkens IT fremsender orientering om et nyt arkiv på DAP3, (DAP=
Den digitale arbejdsplads, som menighedsrådene kalder IT-skrivebordet). Kirkeministeriet
anbefaler, at menighedsrådene først tager det nye arkiv i brug, når vejledninger m.m. er
udarbejdet. Der holdes kurser for de nyvalgte menighedsråd.
Orienteringsbrevet udleveres på mødet.

 Kirkeministeriet fremsender pjecen ”Ny it-strategi i Folkekirken” samt pjecen
”Menighedsråd på jeres Måde”.


Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten
v. kasserer
v. kontaktperson

v. kirkeværge
Kirkeværgen orienterede om, at NB Tegnestue er i gang med at lave en tilstandsvurdering
af Ulfborg Kirke.
v. aktivitetsudvalg
Aktiviteter lægges ind på Facebook under Ulfborg Aktivitet – fra Ulfborg Sogn
Samarbejde med Husby/Sdr. Nissum/Thorsminde om en koncert med Michaela Petri og
Lars Hannibal 5. juli i Husby Kirke.
Læsekreds den 26. maj – Niels Henrik Arendt’s bog: ’Frihed’

Eventuelt:

Lukket møde:

