Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 12. september 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Lone G. Kristensen, Magnus W. Møller, Ryan Faurby, Malene J. Lyhne, Tina L. Møller,
Kirsten Engmark, Arne D. Rasmussen, Gitte E. Hansen (deltog fra pkt. 6)

Afbud fra:

Peder O. Pedersen

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

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Sager til behandling:

1. Fordelingen af ligningsmidler mellem ”de gamle sogne” i Ulfborg-Vemb Kommune og den
øvrige del af Holstebro Kommune.
Drøftelse.

2. Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd.
Provstiudvalget består efter valget af formand Lone Hvejsel, næstformand Torben Johnsen
Høj, Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard, Inga Nielsen og Annette Lillevang.
Til Stiftsrådet blev Lars Hansson valgt.

3. Budgettet for 2018.
Det endelige beløb for 2018 foreligger endnu ikke, men udmeldingen på budgetsamrådet
den 30. august 2017 var i alt 2.450.000 kr. til driften for 2018 til Ulfborg Sogn. I det
foreløbige budget havde vi regnet med 2.350.000 kr.
Orientering om budgetsamrådet ved formanden og kassereren.

4. Kirkebladet i fremtiden?
Lone orienterer om responsen på annoncen i Kirkebladet.
Lone har modtaget 24 henvendelser indtil videre.
Vi afventer hvordan det ser ud når vi afholder næste møde.
Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et notat med indholdet af henvendelserne.

5. Afgørelse vedrørende Ulfborg Kirke – Stabilisering af loftsbjælker og murremme.
Orientering ved kirkeværgen.
Stiftet har godkendt vores ansøgning. Vi indhenter 3 tilbud på arbejdet.

6. Sager til efterretning.

 Orientering om aktuelle emner siden sidste møde
v. Formanden
Møde om forsøgslovgivningen den 29. august 2017 i Esbjerg.
Magnus deltog i en workshop, hvor det blev klart at andre små sogne oplever de samme
problematikker som vi.
Folkemødet i Ribe d. 12. okt. 2017.
Kirsten, Gitte og Magnus deltager.
Sognets indsamlingsliste – Frie kirkelige organisationers fællesudvalg.
Ikke relevant for os.
Kirkens Forum – Messe i Fredericia den 29.-30. september 2017.
Medarbejderne ønsker ikke at deltage.
Vi har fået afslag på at komme med på konsulentrunden vedr. Ulfkjær Kirkes facade.
Der er ERFA-møde d. 1. februar 2018 kl. 8.00 for medarbejdere og menighedsråd.
Visitats i Ulfborg d. 15. april 2018.

v. Præsten
Har været på kursus i nyt system, der sammenkører kirkebog og personregistrering.
Høstgudstjenesten blev afholdt i søndags, vi tager op på et af de kommende møder
hvordan vi arrangerer det næste år i kirkehuset.
Gitte har været til møde på skolen vedr. tilmelding til RAMS, og vi er nu tilmeldt.

v. Kontaktpersonen
Medarbejderne efterspørger MUS.
På grund af arbejdspres i sit firma efterlyser Arne bistand i arbejdet som kontaktperson.
Kirsten og Magnus træder til for at støtte og aflaste Arne.

v. Det stående udvalg og/eller Kirkeværgen
Der har været hærværk på toilettet på Ulfkjær Kirkegård, og det er meldt til politiet.
Vi vil respektere den oprindelige skelgrænse til Kirkevænget 1, når den er fundet.

v. Aktivitetsudvalget
De kommende aktiviteter står i Kirkebladet, som vi fik i sidste uge.

10. Eventuelt.
Medarbejderne vil gerne have at det fremgår af Sognehusets kalender, hvornår der er
kirkekaffe og andre arrangementer i forbindelse med gudstjenester m.m.
Ryan mangler 4 kvitteringer.

11. Lukket møde.
1. Aflønning af organistvikarer.
Ryan har fundet de gældende takster, og det er selvfølgelig dem, vi aflønner efter.

2. Luftfotografering af kirkerne (bilag).
Vi har modtaget et tilbud på luftfotografering, vi takker nej til tilbuddet.

3. Lokalløn.
Vi har ikke mulighed for at tage højde for dette i budgettet, men vi er selvfølgelig
forpligtet på at give det, der bliver forhandlet.

