Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
onsdag den 24. maj 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Ryan Faurby, Peder O. Pedersen, Gitte E. Hansen, Ruth Sandbak, Arne D. Rasmussen,
Magnus W. Møller, Malene Jersin Lyhne og Flemming Nørgaard (deltog i pkt. 2)

Afbud fra:

Lone Gabelgaard Kristensen, Kirsten Engmark og Tina L. Møller

Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2017.
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Sager til behandling:

1. Menighedsmødet den 21. maj 2017.
Evaluering af mødet.
Fremmødet og evt. ændringer i programmet blev drøftet.

2. Budgettet for 2018
Budgetrammen gennemgås af en af revisor Flemming Nørgaard.
Budgetforslaget for 2018 blev gennemgået og tilrettet.
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3. Kirkevænget 1.
Som bekendt blev beboerne ”sure”, da vi ikke ville give tilladelse til deres udkørsel til
parkeringspladsen og udtalte straks, at vi ikke måtte betræde deres ejendom ved pasning af
bøgepurret.
Kirsten har rejst spørgsmålet, om hun skal kontakte landmåler til skelsætning, så vi kan
afsætte jord og etablere en hæk mod både bygning og trampolin og således at hækken kan
klippes på begge sider fra vores egen matrikel --- eller om Kirsten skal kontakte hende igen
for en ”mindelig løsning”?
Punktet udsættes til næste møde.

4. Formandssyn den 2. og 9. maj 2017.
Synsrapporter eftersendes.
Punktet udsættes til næste møde.

5. Arbejds- og kompetencefordelingen mellem Det stående Kirke- og Kirkegårdsudvalg,
kirkeværgen og Menighedsrådet.
Drøftelse af arbejds- og kompetencefordelingen mellem udvalget, kirkeværgen og
menighedsrådet.
./. vedtægter for udvalget og kirkeværgen vedlægges
Punktet udsættes til næste møde.

6. Visioner – Mål for liv og vækst.
Drøftelserne på sidste møde om visioner og mål for liv og vækst fortsættes.
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./. bilag 8 – 13 til pkt. 5 på dagsordenen for sidste møde

Punktet udsættes til næste møde.

7. Lov om forsøg i folkekirken.
Loven blev vedtaget den 9. maj 2017.

8.

DAB’en.
Evaluering af kurset den 4. maj 2017 i Højmark og drøftelse af retningslinjer m.v. for brug af
DAB’en.
Deltagerne fik vist hvad systemet kan og nu skal vi i gang med at bruge det.

9.

Sager til efterretning
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. Formanden
De ansattes mærkedage.
Magnus har sendt et skema ud til medarbejderne.

Statistik over personregistrering.
I 1. kvartal 2017 var 89,86 % af sognets beboere medlemmer af folkekirken.
Vi har fået et straks påbud i Ulfkær Kirke i forhold til brandsikkerhed.
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Det færdige tilbud på renoveringen af Ulfborg Kirke er kommet.
Lokalarkivet beder om tilladelse til at sætte plader op med fortællinger om personerne på
stenene fra de nedlagte grave.
Vi er i gang med tidsregistrering på kirkegårdene – skemaer skal udfyldes og sendes ind til
provstiet.

v. Præsten
Gitte køber et eksemplar af den nyudgivne sangbog ”Kirkesangbogen”.

v. Kontaktpersonen
Der skal afholdes lønforhandlinger.

v. Det stående udvalg og/eller Kirkeværgen
Bekæmpelse af borebillerne i Ulfborg Kirke bliver sat i værk nu.
Vi skal have fastsat hvor skellet til p-pladsen ved Ulfkær Kirke går.

v. Aktivitetsudvalget

10. Eventuelt.
Der er forhandlet en ny fordeling af ligningsmidlerne i Holstebro Kommune på plads, som
træder i kraft fra 2020. I dag hedder fordelingen 16 % til sognene i Gl. Ulfborg-Vemb
Kommune og fra 2020 vil det blive 14 % og i 2024 er det 12 %. Vi vil indbyde sognene i Gl.
Ulfborg-Vemb Kommune til et møde for at drøfte en fælles holdning til dette.

11. Lukket møde.
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