Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 15. august 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

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

Referent:

Malene J. Lyhne

Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2017.
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Sager til behandling:

1. Arbejds- og kompetencefordelingen mellem Det stående Kirke- og Kirkegårdsudvalg,
kirkeværgen og Menighedsrådet.
Drøftelse af arbejds- og kompetencefordelingen mellem udvalget, kirkeværgen og
Menighedsrådet. Udvalget og kirkeværgen fremlægger resultatet af deres drøftelser.
Beslutning:
Der er løbende drøftelser mellem udvalget og kirkeværgen vedr. dette, det er nyt for alle
parter. Det er besluttet at afholde faste møder i forbindelse med MR-møderne.

2. Visioner – Mål for liv og vækst.
Drøftelserne på sidste møde om visioner og mål for liv og vækst fortsættes.
Beslutning:
Vi kører videre med de nuværende visioner og mål for liv og vækst.

3. Menighedsrådsvalg i fremtiden – betænkning nr. 1567.
Orientering og drøftelse.
Betænkningen blev drøftet.

4.

Fordelingen af ligningsmidler mellem ”de gamle sogne” i Ulfborg-Vemb Kommune og den
øvrige del af Holstebro Kommune.
Drøftelse.
Beslutning:
Formanden kontakter Holstebro Provsti for at få en uddybende forklaring på parametrene
bag fordelingen.

5. Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd.
Annette Lillevang afholder et møde med repræsentanterne fra de nordlige sogne i
forbindelse med et budgetmøde med provstiudvalget den 30. august 2017. Formanden og
kassereren deltager i budgetmødet og mødet med Annette Lillevang.
Har vi andre kandidater?

6. Budgettet for 2018.
Budgetformålsrapporterne for 2016, 2017 (pr. 31. marts) og 2018 gennemgås og drøftes.
Rapporterne er tidligere fremsendt af revisor.
Rapporterne blev drøftet.

7. Kirkebladet i fremtiden?
Eksempler på Øko-tryk’s trykning af kirkeblade vises og drøftes. Forespørgsel til Torsdags-

avisen om udgifter ved annoncering. Undersøgelse af brugen af kirkebladet.
Beslutning:
Vi afventer resultatet af undersøgelsen af brugen af kirkebladet og tager punktet med på
næste møde.

8. Orientering om aflønning af organistafløser.
Ryan orienterer.
Beslutning:
Punktet tages med på lukket møde næste gang.

9.

Sager til efterretning:
 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde

v. Formanden
Møde i Esbjerg den 29. august 2017 om forsøgslovgivningen.
Epitafiet i Ulfborg Kirke.
v. Præsten
Gitte har fået en henvendelse fra en lærer på Ulfborg Skole vedr. muligheden for at hente
materialer hos Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift (RAMS) – medlemskab koster ca.
11.000 kr. om året, hvilket giver skolen fri adgang til materialer til brug for undervisning i
kristendom. Gitte har aftalt et møde med skolen.
Jagtgudstjenesten.
Energitjek i præsteboligen.
Markedsgudstjenesten i år bliver med vælg-selv-salmer og Idom Herrekor.

v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg og/eller Kirkeværgen
Kirsten foreslår at vi tager en kirkegårdsvandring for hele MR med introduktion til de
planer, der er lavet for vores to kirkegårde – Kirsten melder nogle datoer ud.

Efter synet i Ulfkær kirke og kapel vil Kirsten gerne have facaderne sat på den kommende
konsulentrunde, idet vi står med en udgift på ca. 2,5 mio. kr. til renovering, Kirsten skriver
til provstiet vedr. dette.

v. Aktivitetsudvalget

10. Eventuelt.
Det ville være nemmere at skifte kasserer, hvis vi havde en pc til at opbevare alt hvad der
vedr. kassererens arbejde.

11. Lukket møde.

