Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 08.06.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Arne D. Rasmussen – Lene Brietzke – Kirsten Hansen
– Kirsten Engmark – Medarbejderrepræsentant Tina L. Møller - Lene Ganderup
Ikke til stede: Gitte E. Hansen uden afbud

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:
1. Budgetbidrag 2017
Stillingtagen til budgetbidraget.
Forslag til budgetbidrag blev udleveret forud for maj-mødet.
Budgetbidrag vedtaget. Der vedlægges et brev, hvor vi gør opmærksom på, at
honorarerne er for lave og vi opfordrer til, at der ansættes en fælles regnskabsfører for
sognene og vi kan bidrage med kr. 36.000,-.

2. Opfølgning på menighedsmødet 22.05.2016
Drøftelse af menighedsmødet.
Følgende blev bemærket på mødet:
Ulfborg Kirke. Toilet i kirken/inde på kirkegården.
Der er alt for langt til toilettet uden for diget.
Skal vi lade dette ønske indgå i en totalrenovering af Ulfborg Kirke?
Beslutning: Ja, det skal indgå som et ønske i en totalrenovering.

3. Valg til menighedsrådet
Vi fortsætter drøftelserne om mulige kandidater til valget.
Mulige kandidater blev drøftet.

4. Ulfkær Kirkes altertavle.
På konsulentrunden den 11.04.2016 blev det godkendt, at den midlertidige altertavle fortsat
kan være kirkens midlertidige altertavle.
Repræsentanten fra Nationalmuseet foreslog til menighedsrådets overvejelse, at kirkens
altertavle (maler Madsens tavle) kunne hænges op i kirkeskibet. Hvis menighedsrådet ønsker
det, skal der indsendes ansøgning herom.
Formanden indstiller,
at
det overlades til det ny menighedsråd at tage stilling hertil.
Indstilling godkendt.

5. Renovering Ulfborg Kirke – tilstandsrapport er udarbejdet af Fusgaards Tegnestue i samarbejde
med NB-tegnestue.
Tilstandsrapporten skal fremsendes til provstiet sammen med budgetbidraget.
Af rapporten fremgår det, at borebille- og svampeangreb er så omfattende, at det er
nødvendigt at påbegynde renovering af dette hurtigst muligt.
Arbejdet (etape 1) vil omfatte:
Etape 1:
- Behandling af bærende konstruktioner i tagrum for egens borebiller og
almindelige borebiller.
- Behandling af angrebet træværk i kirkerum for egens borebiller og
almindelige borebiller.
- Reparation af bærende loftsbjælker over orgelpulpitur.
- Besigtigelse af øvrige loftsbjælker for evt. mørning / råd / nedbrud. Skal
kun besigtiges i første omgang.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt at få nedenstående arbejder (etape 2 ) udført
forud for den øvrige totalrenovering af kirken. Formålet er at stoppe indsivning af fugt, så
kirken er tør, inden resten af renoveringen finder sted.
Etape 2:
- Reparation af mørtelfuger i skråkantsokler.
- Omlægning af pikstensbelægninger langs facader samt udføre underliggende
vandtætningslag samt udfærdige terræntagrende (dræn) til faskiner.

Arkitekten fremsender overslag over udgift til etape 1 inden mødet. Overslag over udgift til
etape 2 følger senere.
Stillingtagen til, om etape 1 og etape 2 skal søges igangsat inden den øvrige totalrenovering af
kirken. I bekræftende fald skal ansøgning sendes ad tjenstlig vej, herunder ansøgning om
finansiering af udgift.

Beslutning:
Menighedsrådet vedtog at fremsende ”Dispositionsforslag vedrørende reparation af
loftsbjælker samt behandling for borebiller” (kaldet etape 1) sammen med
tilstandsrapporten til provstiet med henblik på at få godkendelse af, at etape 1 udføres
forud for øvrig renovering af kirken. Begrundelsen er at få orme- og svampeangreb
stoppet hurtigst muligt. Udgiften af etape 1 er anslået til at koste 1.102.613 kr.
Menighedsrådet vedtog endvidere at fremsende dispositionsforslag vedrørende
reparation af mørtelfuger i skråkantsokler
omlægning af pikstensbelægninger langs facader
udførelse af underliggende vandtætningslag
udfærdige terræntagrende (dræn) til faskiner
(kaldet etape 2) til provstiet, så snart det foreligger, med henblik på at få godkendelse af,
at etape 2 i lighed med etape 1udføres forud for øvrig renovering af kirken. Begrundelsen
er at få kirken ”tørlagt”, inden øvrig renovering finder sted.
Menighedsrådet vedtog at fremsende Udkast til Aftale med Knud Fusgaards Tegnestue v.
NB Tegnestuen vedr. etape 1 til provstiets godkendelse.

Sager til efterretning.


Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden.
Den gamle præstebolig er solgt. Overtagelsesdatoen er 01.07.2016. Salgspris 925.000 kr.
v. præsten
v. kasserer
v. kontaktperson
Ansøgning om kursus i rette arbejdsstillinger fra medarbejderne.

v. kirkeværge
Kursus afholdt i tidsregistrering og implementeret.
Ulfborg Kærgaard vil gerne lave et motorsavskursus på byggegrunden ved
kirkegårdsjorden.
v. aktivitetsudvalg
Sommersalmesangsaften i Ulfkær Kirke næste torsdag.
Julekoncert den 29. november i Husby Kirke.

Eventuelt:

Lukket møde:

