Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 09.11.2016 kl. 19.00
i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Anna Grete Toft – Valborg Slyk – Kirsten Hansen – Kirsten Engmark – Arne D.
Rasmussen – Lene Brietzke – medarbejderrepræsentant Tina L. Møller – Thorkil Sohn punkt 1-3 –
Lene Ganderup

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Sager til behandling:
1. Kvartalsrapport pr. 30.09.2016.
Thorkil Sohn gennemgår rapporten.
Thorkil Sohn sendte bilag til menighedsrådet pr. mail den 31.10.2016.
Godkendt

2. Budget 2016.
Thorkil Sohn deltager i behandling af dette punkt.
Endelig fastsættelse af budgetbeløbet på de enkelte konti.
Driftsbudget
2.350.000 kr.
Forbrug af frie midler
100.000 kr.
Anlæg: Kalkning af Ulfkær Kirke
Ordinære afdrag
I alt
Bemærk: Udskiftning af motorvogn blev ikke bevilget.

2.450.000 kr.
50.000 kr.
192.000 kr.
2.592.964 kr.

Thorkil Sohn gennemgår budgettet.
Thorkil Sohn sendte bilag til menighedsrådet pr. mail den 31.10.2016.

Beslutning: Den udmeldte driftsramme er fordelt og godkendt, dog kan Arne D.
Rasmussen ikke godkende budgettet, da han mener, at beløbet for honorarer er sat
urealistisk lavt. Det øvrige menighedsråd gør opmærksom på, at de pålagte
administrative opgaver ikke modsvares af honorarstørrelserne, men godkender
budgettet.
Budgettet er indsendt elektronisk den 9. november 2016 kl. 20:43.

3. Byggeregnskab vedr. ny præstebolig
Thorkil Sohn gennemgår regnskabet.
Thorkil Sohn sendte bilag til menighedsrådet pr. mail den 31.10.2016.
Godkendt

4. Tilskud til diverse foreninger.
Der er modtaget ansøgninger om tilskud fra følgende foreninger:
 Dansk Balkan Mission
Tilskud til julehjælp til fattige romafamilier i Rumænien.
 Nicolaitjenesten
Der gives kr. 1000,- til Nicolaitjenesten.

5. Stillingtagen til om Thorkil Sohn skal færdiggære regnskabet for 2016
Godkendt

Sager til efterretning.


Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden
v. præsten
Gitte har været på kursus i ’De syv Dødssynder’ og planlægger en Teologisk Salon omkring
det – har også været på kursus i ’Luther for konfirmander’.

Da organisten er sygemeldt – mangler enkelte gudstjenester at blive musisk dækket.
v. kasserer

v. kontaktperson

v. aktivitetsudvalg
Fremtidige aktiviteter står i den tilsendte korrektur for Kirkebladet
v. kirkeværge

Status kloakseparering 2016.
Herredsgade 12, (Ulfkjær Kirke)
Spilde-og regnvand var forberedt til separering.
Har bestilt rensning af sandfang, fiberdug på kloakristene, så der ikke rasler sten ned og
afventer klarmelding fra Vestjysk kloakservice.
Herredsgade 14. (P-plads).
Kloaken har afløb mod Grønningen
Har bestilt rensning af sandfang, fiberdug på ristene. Afventer klarmelding fra Vestjysk
kloakservice.
Herredsgade 38. (graverhus)
Skriftlig afmelding af påbud foreligger Graverhuset skal ifølge aftale med Vestforsyning og
Teknisk forvaltning ikke separeres..
En del af overfladevandet på pladsen skal tilsluttes spildevandsledningen fra graverhuset
for at aflaste faskinen ved affaldspladsen, hvor grundvandet står meget højt under
overfladen– dette bestilt hos med Vestjysk kloakservice.
Der er fundet et drænrør(?) nærmere ved vejen. Dette kan først undersøges, når
entreprenøren er ved at grave. Hvis det er dræn fra kirkegården skal vi betale for
undersøgelsen / hvis ikke skal det forhandles på plads. Mr har påtaget sig af få det
undersøgt. Der skal ifølge reglerne afsættes en brønd, fordi Vestforsyning skal aftage
spildevand fra kirkegårde.
Kan provstiet søges om, at udgifterne hertil overføres fra 2016?
Borgerforeningen har fået lov til at bruge grunden på Skovstien til flisdepot til svævebane i
Anlægget.
Desuden gjort dem opmærksom på, at det er os, der skal give lov til en brønd til spildevand
(toiletter i anlæg v.) fordi vejen er matrikuleret MR. Har ikke modtaget henvendelse herom
endnu.
Kirkevænget Sognehus skal kloaksepareres til foråret. AD og KE deltager i

informationsmøde på Gæstgivergården d. 16.11.16. KE er gået i gang med arkiverne.
Alt cpr. Matriale er fjernet/makuleret (1 hyldemeter i Sognehuset). Der var tale om kopier,
der er noteret hos graver og i Stiftet og derfor ikke nødvendigt for driften.
Ulfborg Kirke. Renovering mv.
Provsti/Stift er ansøgt om 5% midler til bekæmpelse af borebiller og rengøring efter
flagermus.
Projekt vedr. borebiller/loftsbjælker og pigstensbelægninger ligger stadig til behandling i
Ribe stift.
Der er udarbejdes rapporter om kalkede flader og stenkonservator-bistand i forbindelse
med istandsættelse og bevaring af epitafium i gravkapel er bestilt (gratis).
Skal behandles i det nye menighedsråd.
Håndlister. Fuusgaard er rykket for projektet.
Kirkegård.
Alle breve om at der ikke kan foretages kistebegravelser bagerst i de tre-rækkede
gravsteder er sendt ud til indehaverne.

Eventuelt:
Der vil ske en overlevering af information fra det gamle menighedsråd til det nye.
Lukket møde:

