Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 14.09.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

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

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

1.

Valg 2016
Opfølgning på orienteringsmødet og opstillingsmødet den 13.09.2016.
Drøftet

2.

Skal vi tage initiativ til fælles regnskabsfører?
Punktet blev udsat på mr-mødet den 10.08.2016.
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.
Valborg Slyk indhenter tilbud fra Landbogaarden i Ringkøbing ang. priser for eventuel
fremtidig regnskabsmæssig assistance.

3.

Mandat til lønforhandlinger.
Formand og kontaktperson søger om mandat til at forhandle ny løn med de faglige
organisationer.
Godkendt

4.

Håndlister ved indgangen til Ulfborg Kirke.
Kirkeværgen orienterer om, hvor langt vi er i processen.
På mr.-mødet den 10.08.2016 blev det besluttet at udsætte sagen til 14.09.2016, idet
Nationalmuseet beser kirken den 13.09.2016. Nationalmuseets besøg drejer sig om
ormeangreb, men måske kan vi få råd om håndlisteprojektet.
Beslutning: Kirsten Engmark kontakter Fuusgaard, som indsender projektet, hvor kun
trappestenene bliver berørt, til provstiet.

5.

Kirkegårdsvedtægt.
Drøftelse af provstiets betingelser for at godkende vedtægten.
Beslutning: Der fremsendes et brev med spørgsmål til provstiet.

6.

Stiftsmødet i Ribe den 06.10.2016.
Hvem kan deltage?
Anna Grete Toft bestiller til de tilmeldte.

Sager til efterretning.
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden: På budgetsamrådet blev det meddelt,
at Ulfborg Sogn i 2017 er tildelt et driftsbudget på 2.350.000 kr. og et anlægsbudget på
50.000 kr. til kalkning af Ulfkær Kirke,
at provstiet afholder møde den 11.01.2017 kl. 19.00 til 20.30 for nye menighedsråd og gamle
menighedsråd

-

at provstiet afholder møde for gravere, menighedsrådsmedlemmer og
provstiudvalgsmedlemmer onsdag den 12.10.2016 kl. 08.30 til 13.00.

Bilag blev sendt til MR den 06.09.2016.

v. præsten
v. kasserer
Referat fra budgetsamrådet vedr. budget 2017. Driftsbudgettet er fastsat til
2.350.000 kr. I anlægsbudgettet er afsat 50.000 kr. til kalkning af Ulfkær Kirke.
v. kontaktperson
Tilmelding til medarbejderudflugt.

v. kirkeværge
Orientering om kloakseparering.

v. aktivitetsudvalg
Opstart af børnekor.

Eventuelt:
Kirkeministeriet udvikler en digital startpakke til de nye menighedsråd.
Når vi kender det nye menighedsråd, sendes en invitation til et uformelt møde hos Gitte
onsdag den 2. november kl. 19:00.

Lukket møde:

