Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 13. juni 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Lone G. Kristensen, Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Peder O. Pedersen, Tina L. Møller,
Ruth Sandbak, Gitte E. Hansen, Magnus W. Møller, Malene J. Lyhne.

Afbud fra:

Arne D. Rasmussen

Referent:

Malene Jersin Lyhne

Godkendelse af referat fra mødet den 24. maj 2017.
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Sager til behandling:

1. Formandssyn den 2. og 9. maj 2017.
Synsrapporter vedlægges.
./. bilag

Beslutning:
Synsrapporterne blev underskrevet.

2. 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

Beslutning:
Vi tager emnet op igen på næste møde. Formanden har udarbejdet et forslag til arbejds- og
kompetencefordeling, som vi tager udgangspunkt i på mødet.

3. Visioner – Mål for liv og vækst.
Drøftelserne på sidste møde om visioner og mål for liv og vækst fortsættes.
./. bilag 8 – 13 til pkt. 5 på dagsordenen for mødet den 18. april 2017

Beslutning:
Punktet tages op på næste møde, hvor emnet drøftes med udgangspunkt i formandens
forslag.

4.

FAR – Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.
I den vedlagte brochure er der opregnet forskellige punkter, hvor FAR kan træde til med
rådgivning.
Det indstilles, at vi ikke tegner abonnement.
./. bilag

Beslutning:
Vi tegner ikke abonnement.

5. Budget 2018.

Beslutning:
Budgettet er sendt elektronisk den 13. juni 2017 kl. 20:10.

6.

Sager til efterretning:
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. Formanden
Energimærkning af præstegården.
Fordelingsnøglen ml. sognene fra gl. Ulfborg-Vemb Kommune og Holstebro provsti.
v. Præsten

v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg og/eller Kirkeværgen
En del af kirkegårdsdiget i det sydvestlige hjørne er faldet ned på Ulfborg Kirkegård. John
Stærkær er kontaktet, for det skal gå stærkt, så der ikke falder mere af diget ned.
Standsningsforbudet på Kirkevænget gælder også ved arrangementer i Sognehuset.

v. Aktivitetsudvalget
På tirsdag har vi salmesangsaften om Luther og frihed.

Gitte har lavet aftale med Kai Bredholt om at tage Idom kor med til Markedsgudstjenesten
i august.
Vi kunne spørge Oticon, om de kan komme med et tilbud på en projektor til Ulfkær Kirke,
Gitte har afprøvet at bruge væggen over prædikestolen som ”lærred”, hvilket fungerede
godt.
Vi holder jagtgudstjeneste d. 19. nov., Peder får fat i Poul Kastberg.

10. Eventuelt.
Diabetesforeningen har forespurgt om de må afholde et eller to arrangementer i
Sognehuset om året. Dette tages med som et punkt på dagsorden til næste møde.

