Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede:

Kirsten Engmark, Lone Gabelgaard Kristensen, Ryan Faurby, Ruth Sandbak, Tina L.
Møller, Gitte E. Hansen, Magnus W. Møller, Malene Jersin Lyhne og Peder O.
Pedersen (deltog fra kl. 20)

Afbud fra:

Arne D. Rasmussen

Referent:

Malene Jersin Lyhne

Godkendelse af referat fra det konstituerende møde den 14. februar 2017 kl. 18.30 og mødet
samme aften kl. 19.00.
Godkendt og underskrevet.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt og underskrevet.

Sager til behandling:
1. Flytning af bankkonti til Sparekassen Thy, Ulfborg.
Orientering ved kassereren.
Alt er faldet på plads og vi er klar til at flytte bank.
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2. Legitimation til VL Revision og Sparekassen.
Orientering ved kassereren.
Formanden og kassereren har afleveret legitimation i banken.

3. Nøgler til Sognehuset og kirkerne.
Oversigt over nøgler og stillingtagen til, hvem der skal have nøgler.
Indstilling: At kirkeværgen administrerer nøglerne.

Kirkeværgen har lavet et skema til registrering af nøgler og købekort.

4. Arkivforhold m.h.t personalesager og menighedsrådets andre sager.
Der er tilsyneladende ingen fast praksis for opbevaring af dokumenterne i bl.a.
personalesager.
Dataarkivet på DAB’en er tomt.
Indstilling: At der anskaffes et arkivskab (brandsikkert) med lås (nøgle til formanden,
kassereren, kontaktpersonen og kirkeværgen). Skabet anbringes i kontoret i sognehuset.
Stiftet er i gang med at undersøge hvilke krav der stilles til opbevaring af personalesager og
andre sager med personfølsomme oplysninger. Punktet genoptages på næste møde, når vi
har fået svar fra stiftet.

5. Regnskabet for 2017.
Udkast til regnskab er vedlagt.
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Torkil Sohn vil deltage i mødet fra kl. ca. 20.30, hvor han vil gennemgå regnskabet.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet er sendt elektronisk til provstiet den 14. marts 2017 kl. 21.53.

6. Et lille kursus i DAP’en.
Hvis det er muligt – så medbring en bærbar computer.
Punktet udsættes til næste møde.

7.

Orientering om / drøftelse af mødet i Ribe Stift den 8. marts 2017.
Ordet er frit.
Det var en god tur, hvor vi hilste på stiftets medarbejdere og så stiftsadministrationens
lokaler.

8. Anmodning om arkivadgang/aktindsigt.
Jens Evald Kristensen er ved at skrive historien om murermester Anders Jensen og hans tid i
Ulfborg Stationsby. Ifølge folkemindeforfatteren H. P. Hansen byggede Anders Jensen
kirketårnet på Ulfkjær Kirke. Jens Evald Kristensen mener, at Anders Jensen tilhørte Indre
Mission og var kirkesanger og ringer.
Indstilling: Jeg undersøger arkiverne, der opbevares i den brandsikre boks i Tinghusets
kælder, og hvis jeg er i tvivl om oplysningerne/kopi af dokumenter kan udleveres behandles
spørgsmålet om udlevering på næste MR møde.
Formanden forhører sig om, hvad Jens Evald Kristensen er interesseret i at se, og giver
tilladelse.

9. Konference i Aalborg om ”DE SÆRLIGE BEHOV”
Om læring i kirkens undervisning for børn og unge med særlige behov.
Drøftelse om deltagelse.
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Bilag
Der er ikke behov for deltagelse fra vores side.

10. Folkekirken og integrationsuddannelse (IGU)
Drøftelse.
Bilag
Enighed om at Ulfborg Sogn er for lille et sogn til at gå ind i dette.

11. Personalepolitik.
Drøftelse.
Bilag
Under punktet Mødestuktur rettes ”hver måned” til ”jævnligt”.

12. Orientering ved Kirkeværgen om Ulfborg Kirke.
Mødet den 28. februar 2017 med NB Tegnestuen og opfølgningen.
Sagen skrider stille fremad.

Sager til efterretning:
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. formanden
Vi havde ingen sager til konsulentrunden.

v. præsten
Gitte køber en ringeklokke til præstegårdskontorets dør.
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Gitte laver et projekt i samarbejde med Ulfborg Skole i anledning af reformationsjubilæet.
Gitte er mentor for den nye præst i Ringkøbing.

v. kontaktperson

v. kirkeværge

v. aktivitetsudvalget
Julekoncerten i Ulfborg Kirke, som arrangeres i samarbejde med nabosognene, er nu på
plads.
Kirkehøjskolen til januar 2018 er også på plads – temaet er: Fra urtid til nutid.

Eventuelt:
Det skal tilstræbes, at menighedsrådsmøderne maksimalt varer 2 timer.
Menighedsrådsmødet starter med et punkt, hvor medlemmerne på skift fremlægger et emne,
de finder interessant.
Ved en fejl er medlemmernes email-adresser kommet i kirkebladet, dette rettes i næste blad.

Lukket møde:
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