Referat af møde i Ulfborg Sogns Menighedsråd
tirsdag den 14. februar 2017 kl. 19.00
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Til stede var: Malene, Tina, Magnus, Gitte, Lone, Arne, Kirsten E., og Ruth. (indkaldt som
suppleant)
Afbud fra: Ryan og Peder.
Godkendelse af referat fra mødet den 17.1.2017.
Referatet blev godkendt
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
Sager til behandling:

1. Budget 2017.
Provstiet har godkendt budgettet.

./. Mail fra provstiet af 31. januar 2017
Beslutning: Mailen fra provstiet er taget til efterretning.

2. Kirkegårdsvedtægt.
Kirkegårdsvedtægten blev d. 15. september 2016 sendt til godkendelse i Provstiudvalget med
enkelte ændringer. Provstiudvalget har behandlet sagen og ønsker vedtægterne tilrettet i
henhold til vedhæftede bilag, og nye vedtægter indsendt til behandling og godkendelse.
./. Forslag vedtægt for kirkegårde august 2016 (ændringer er skrevet med rødt)
./. Provstiudvalgets kommentarer fra møde den 4. januar 2017
Beslutning:
§ 7 stk. 7: Fredningstiden til 50 år.
jf. § 11. Stk. 2: Skiltet bliver sat på 1 år før udløb.
Jf. § 25: Vi fastholder urnegravstedsstørrelsen på 1,0 x 1,0 m.

3. Flytning af penge til Sparekassen Thy, Ulfborg afdelingen?
Stillingtagen til, om vi skal flytte hele det økonomiske engagement til Sparekassen Thy, som
er den lokale bank i Ulfborg.

Beslutning: Udsættes til næste møde
4. Legitimation til VL Revision.
VL Revision beder om legitimation.
./.

Mail fra Flemming Nørgaard af 20. januar 2017

Beslutning: Udsættes til næste møde

5. Program for orienteringsmøde i Ribe stift for nye Menighedsråd.
Punktet blev udsat det forrige møde. Hvem vil med?

./. Program for orienteringsmøder for nye menighedsråd i Ribe Stift
Beslutning: Ruth sørger for transport og forplejning.
6. Ny printer til præstekontoret.
Stillingtagen til, om der skal indkøbes en ny printer.
./. Brev til menighedsrådet angående printer
./. Mail fra præstesekretæren af 1. februar 2017
Prisen er omkring 10.000 kr.
Beslutning: MR har givet lov til at præsten købe en printer.
7. Et lille kursus i DAP’en.
Punktet blev udsat på forrige møde.
Beslutning: Punktet udsættes til næste møde.

Sager til efterretning:

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden
v. præsten
Kirkeværgen undersøger procedure for at få opsat en projektor og lærred i Ulfkær kirke
sådan som præsten har foreslået i en mail til MR af 9. februar 2017.
v. kasserer
v. kontaktperson
v. kirkeværge
Kirsten redegjorde for Ulfborg kirkes tilstand. Det stående udvalg er i gang.
v. stående udvalg
v. aktivitetsudvalget.
Gitte orienterede om aktiviteter som det fremgår af det kommende kirkeblad.
Kirkehøjskole 2018: Fra Urtid til nutid. Tur/retur
Mikael Wivels honorar er 7.000 kr. + transport.
Erik A. Nielsens honorar er 5000 kr. + transport.
Eventuelt:
Intet til evt.
-

Næste gang godkendes referatet fra medarbejdermødet.
Lukket møde:

