Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Malene, Gitte, Lone, Ryan, Peder, Arne, Kirsten E., Tina, Magnus og Ruth.
Afbud fra:
Godkendelse af referat fra mødet den 6.12.2016.
Referatet blev godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

Sager til behandling:
1. Vedtagelse af vedtægter for udvalg og funktioner.
Se medsendte vedtægtsforslag.
./. Vedtægtsforslag

Beslutning:
Vedtægterne blev gennemgået, tilrettet og vedtaget.
2. Økonomi og regnskabsføring.
Færdiggørelse af fuldmagter samt regnskabsinstruks.
Thorkil Sohn deltog i mødet.
Underskrifter på regnskabsbilag. Følgende beløbsgrænser blev vedtaget:
Kirsten og Ryan: Ubegrænset + lønsedler
Arne: Alle vikarsedler
Gravere: 25.000 kr.
MR-medlemmer: 2000 kr.
Kaffedame: 5000 kr.

3. Tilretning og godkendelse af budget 2017.
Budgettet er kommet retur fra provstiet uden godkendelse, idet de ønsker det ændret.

Formanden vil sammen med Thorkil Sohn komme med et oplæg til mødet, som sendes ud til
jer alle inden mødet.
I forbindelse med dette fastsættes honorar til formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson på mødet d. 17. jan.

./.

Mail rundsendt af 10. januar.
Beslutning:
Budgetgodkendelse.
Under protest fra et samlet menighedsråd reduceres honorarstørrelserne til at udgøre
50.000 kr. der fordeles forholdsvist på formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
Herudover spares i alt 27.000 kr. på budgettet. Dette beløb tages fra kirkesangervikaren, der
reduceres til 11.000 kr. og det resterende beløb 16.000 kr. tages ligeligt fra de to kirker og de
to kirkegårde.

4. Flytning af penge i Jyske Bank?
Da der går renter på de penge vi har stående i Jyske Bank, skal der muligvis findes en anden
bank.
Stillingtagen til, om vi skal flytte pengene.
Beslutning:
MR har besluttet at sætte pengene i Sparekassen Thy i Ulfborg.
På næste møde tager vi beslutning om evt. at flytte hele det økonomiske engagement til
Sparekassen Thy som er den lokale bank i Ulfborg.

5. Orientering om takster på kirkegårdene.
Orientering ved kontaktperson.

./. Gravstedstakster 2017
Orienteringen blev drøftet.

6. Fastsættelse af dagsorden til medarbejdermødet den 31. januar 2017.
Kontaktperson forelægger forslag til dagsorden på mødet.
Dagsorden fremsendes af Arne D. Rasmussen snarest.

7. Høring vedr. forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Høringsfristen er forlænget fra den 16. januar til den 27. januar 2017.
Høringssvar skal således være Kirkeministeriet i hænde senest kl. 9.00 den 27. januar 2017.
Bemærkninger til lovforslaget bedes indsendt til Kirkeministeriet på
km@km.dk<mailto:km@km.dk>, jf. i øvrigt høringsbrev af 12. december 2016.
Stillingtagen til, om menighedsrådet vil afgive høringssvar.

./. Høringsbrev, forslag til lov om forsøg i folkekirken
./. Lovforslag om forsøg i folkekirken

Beslutning:
Magnus laver et udkast til høringssvar og sender det rundt til menighedsrådet til
godkendelse.

8. Program for orienteringsmøde i Ribe stift for nye Menighedsråd.
Hvem vil med?

./. Program for orienteringsmøder for nye menighedsråd i Ribe Stift
Beslutning: Punktet udsættes til næste møde.

9. Opfølgning på mødet i Ringkøbing kirkehus d. 4. jan. vedr. evt. fælles regnskabskontor.
Ryan, Lone og Malene deltog i mødet.
Punktet blev drøftet.
10. Orientering om valg.
Orientering ved valgbestyrelsen.
Malene orienterede om, at der blev afholdt orienteringsmøde og opstillingsmøde tirsdag d.
17. januar hvor Magnus W. Møller blev opstillet som kandidat ved udfyldningsvalget.

11. Kirkeblad - en beskrivelse af det nye MR - med billeder?
Der er deadline på kirkebladet d. 30. januar.
Lone, Peder og Malene skriver præsentationsindlæg til næste kirkeblad.

12. Et lille kursus i DAP’en.
Kan evt. flyttes til allersidst.
Punktet genoptages på næste møde.

Sager til efterretning:
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden
v. præsten
v. kontaktperson
v. kirkeværge
v. Aktivitetsudvalget: Fremlæggelse af foreløbige initiativer.

Eventuelt:
Vedr. kaffebrygning. Det blev besluttet at kaffen til MR-møder fremover laves på skift. Næste
gang er det Magnus.
Tina orienterede om, at der skal indkøbes nyt papir. Nye konvolutter. Tina tager på kursus i
bl.a. arbejdsmiljø.
Kørepenge: Ryan kontakter Valborg

