Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 18. april 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Lone Gabelgaard Kristensen, Magnus W. Møller, Kirsten Engmark, Ruth Sandbak,
Tina Møller, Arne D. Rasmussen, Peder O. Pedersen, Gitte E. Hansen og Malene
Jersin Lyhne
Afbud fra:

Ryan Faurby

Referent:

Malene Jersin Lyhne

Godkendelse af referat fra mødet den 14.3.2017.
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Indledning ved Malene.

Sager til behandling:

1. Vedtægterne endnu en gang.
Tilrettede (med gult) vedtægter er vedhæftet.
Indstilling: Vedtægterne underskrives m.v.
./. bilag 1 – 7
1

Vedtægterne er klar til underskrift med undtagelse af kirkegårdsvedtægten, der mangler
præcisering af fredningstiden for børnegrave, som vi fastsatte på mødet d. 14. februar.

2. ”Løse bolde” fra sidste halvår af 2016.
På menighedsrådsmødet den 10. august 2016 blev det besluttet, at overlade til det ”nye”
menighedsråd at beslutte det videre forløb m.h.t. byggegrunden ved Ulfkær kirkegård.
På menighedsrådsmødet den 9. november 2016 blev det besluttet at fjerne alt CPR-materiale
fra Sognehuset (ca. 1 hyldemeter). Der var tale om kopier, der er noteret hos graver og i
stiftet.
Drøftelse.

3. Personalepolitik – gave i anledning af rund fødselsdag, jubilæum, m.v.
Efter personalepolitikken giver Rådet gave/blomster ved jubilæum, bryllup, kobberbryllup,
sølvbryllup, guldbryllup og børns konfirmation samt til 40-50-60-65 års fødselsdage.
Gavebeløbet er sat til 500 kr. – dog 200 kr. ved børns konfirmation.
Indstilling: At denne praksis fortsættes, og at der skrives ud til de ansatte, og at de, såfremt
de ønsker opmærksomhed, bedes oplyse relevante datoer.
Vi fortsætter denne praksis og formanden skriver ud til personalet.

4. Budget for 2018.
Orientering ved kassereren om møde med revisor den 3. april 2017.
Drøftelse af ønsker til både anlægssiden og driftssiden?
Budgettet skal være færdigudarbejdet til maj-mødet.
Vi har flg. ønsker:
Løvsuger til Ulfborg Kirkegård ca. 50.000 kr.
Kalkning af væggene i Ulfkær Kirkes skib ca. 50.000 kr.
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5. Visioner – Mål for liv og vækst.
Menighedsrådets visioner og mål for liv og vækst for valgperioden drøftes. Der vedhæftes en
påbegyndt ”brainstorm” og nogle diagrammer, udarbejdet af et tidligere menighedsråd.
Drøftelse.

./. bilag 8 – 13

6. Lov om forsøg i folkekirken.
Loven forventes vedtaget med ikrafttræden den 10. maj 2017. Forsøgsrammerne 1, 2 og 3 (1.
trin) vil blive udbudt umiddelbart efter lovens ikrafttræden med frist for ansøgning om
deltagelse i begyndelsen af juni 2017.
Indstilling: Vi skal ikke deltage.

./. bilag 14 – 17
Vi deltager ikke.

7. Udredningsarbejde af Folkekirkens gudstjenesteliv.
Drøftelse.

./. bilag 18 – 21

8. Valg til bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd
Landsforeningen af Menighedsråd holder årsmøde den 19 – 21. maj 2017. Vi har
menighedsmøde den 21. maj 2017, så deltagelse fra vores side er vanskelig. Der er valg til
bestyrelsen. Skal vi give fuldmagt til at stemme på vores vegne.
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9. Næste møde (den 16. maj 2017)
Både Malene og jeg er forhindret den 16. maj 2017. Vi foreslår den 24. maj 2017 som
mødedato i stedet for. Tidligere i maj vil der opstå problemer med budgettet.
Næste møde afholdes den 24. maj 2017.

10. Tilladelse til udkørsel til parkeringspladsen ved Ulfkær Kirke.
Lone Jensen, Kirkevænget 1, Ulfborg har rettet henvendelse om tilladelse til at etablere en
udkørsel fra deres baghave til parkeringspladsen. Baggrunden er, at kommunen har indført
stopforbud på Kirkevænget ved bl.a. nr. 1.
Kirsten Engmark orienterer.
Et enigt menighedsråd besluttede at give et afslag.

11. DAB kursus
Den 4. maj 2017 afholdes DAB kursus i Højmark. Hvem vil med?
Arne, Peder, Lone, Kirsten, Ryan, Ruth og Magnus deltager.

12. Lokalplanforslag vedrørende området mellem Herredsgade, Torstedvej og Ullsgade.
Lokalplanforslaget vedrørende nævnte område er nu vedtaget. Se vedlagte bilag.
./. bilag 22-25

Sager til efterretning:
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
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v. Formanden
Ansøgning om tilskud til søndagsskolelejrene på Holmsborg.
Kirkespil i Ringkøbing – tages med som pkt. på et kommende MR-møde.
Magnus har udarbejdet er skema til kørselsgodtgørelse.
Invitation til ERFA-møde (graverne).
Moderne Kirkekunst – hjemmeside med omtale af vores kirke m.fl.
Post til Skolernes orienteringsløb nedsat på Ulfkær Kirkes parkeringsplads.
Årsmøde d. 8. juni i Folkekirkens Tværkirkelige Center.

v. Præsten
Hvor langt er vi med at undersøge mulighederne for opsætning af en projektor med lærred
i Ulfkær Kirke? Det vil blive drøftet, når vi afholder det årlige syn i Ulfkær Kirke.
Gitte har været på ferie i udlandet, og hun havde lovet sin kollega at være tilgængelig på
telefonen, det kunne hun ikke være, for der lukkes for abonnementet kan ikke bruges i
udlandet, hvilket er uhensigtsmæssigt.

v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg og/eller Kirkeværgen
Den 2. maj kl. 16 er der syn i Ulfkær Kirke, kirkegården og graverfaciliteterne, vi starter i
præsteboligen.
Den 9. maj kl. 16 er der syn i Ulfborg Kirke, kirkegården og graverfaciliteterne.
Gelænderet i Ulfborg Kirke er snart på plads.
Tirsdag d. 25. april kommer en konsulent fra nationalmuseet, for at se på epitafiet i
Gyldenstjernes Kapel i Ulfborg Kirke. Hendes undersøgelse koster ikke menighedsrådet
noget.

v. Aktivitetsudvalget
Der er en ændring i dato til Klassiske dage – til d. 30. september.
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Eventuelt:

Lukket møde:

Magnus W. Møller
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