Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 10.08.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

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

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

Regnskabsrapport for perioden 01.01.2016 til 30.06.2016.
Thorkil Sohn sendte rapporten til MR den 21.07.2016.
Formanden indstiller,
at
rapporten tages til efterretning.
Indstilling godkendt.

2.

Salg af byggegrund på Skovstien
Stillingtagen til, om vi skal sætte byggegrunden til salg.
Provstiudvalget har bedt menighedsrådet om at overveje dette.
Formanden indstiller,
at
det overlades til det ny menighedsråd at beslutte, om byggegrunden skal sættes til
salg. Formandens begrundelse er, at resten af marken er kirkegårdsjord, som ikke er i
brug som kirkegårdsjord. Et nyt menighedsråd kunne overveje at søge om at få
lokalplanen ændret, så denne kirkegårdsjord kan anvendes som byggegrund(e).
Herved kunne to/tre grunde måske sælges som byggegrunde.

Indstilling godkendt.

3.

Forslag til kirkegårdsvedtægt.
Forslag fremsendes hoslagt.
Der er primært tale om redaktionelle ændringer som følge af lovændring i 2014 og som
følge at, at kirkegårdsprotokollen nu føres på edb.
Formanden indstiller,
at
forslaget sendes til godkendelse i provstiet.
Indstilling godkendt.

4.

Håndlister ved indgangen til Ulfborg Kirke.
Kirkeværgen orienterer om, hvor langt vi er i processen.
Beslutning: Vi afventer beslutning til Nationalmuseet har været der den 13. september.

5.

Skal vi tage initiativ til fælles regnskabsfører?
Formanden indstiller,
at
menighedsrådet ikke tager initiativ hertil, idet et nyt menighedsråd bør have
mulighed for at konstituere sig med et menighedsrådsmedlem som kasserer og
regnskabsfører.
Genoptages på næste møde.

6.

Valg
 Valgudvalget orienter om planlægning af valget.
 Godkendelse af valgudvalgets forslag til afvikling af orienteringsmødet den
13.09.2016 kl. 19.00.
 Godkendelse af Thorkil Sohns appetitvækker/opfordring til at deltage i
orienteringsmødet, som vil blive indrykket i Torsdagsavisen sammen med
bekendtgørelse af valget
 Godkendelse af Ulfborg Sogns egen del af den fælles annonce, hvori valget
bekendtgøres, som indrykkes i Torsdagsavisen.

 Vi skal fortsætte drøftelserne om at finde kandidater, som vil opstille til valget.
Bilag vil blive fremsendt efter valgudvalgets møde, som afholdes den 06.08.2016.
Sohns appetitvækker godkendt. Menighedsrådet har godt valgudvalgets forslag til
afvikling af orienteringsmøde samt annoncen i TorsdagsAvisen.
Ulfborg Menighedsråd består af 7 medlemmer i næste valgperiode.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. præsten.

v. kasserer

v. kontaktperson

v. kirkeværge
Udvendig renovering af Ulfborg Kirke; Etape 2: udbedring af skader på soklen ved Ulfborg
Kirke er sendt til Ringkøbing Provsti.
Der blev orienteret om status på kloakseparering i Herredsgade.

v. aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget fremsender liste over efterårets aktiviteter.

Eventuelt:

Lukket møde:

