Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 10. oktober 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

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

Malene J. Lyhne

Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2017.
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Sager til behandling:

1. Revisionsprotokollat af 15. september 2017 til årsregnskab 2016 fra Provsti-revisor, PWC.
Gennemgås og drøftes.
Nye og eventuelt ændrede retningslinjer aftales.
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Revisionsprotokollatet blev drøftet.
Kollektpengene er gået til Værestedet, Julehjælpen og Børnefonden. Kollektregnskabet føres
for fremtiden på regnskabsbilaget og i indsamlingsprotokollen, jfr. Konteringsvejledningen.
Iht. pkt. 23 har vi fra d.d. stoppet vores praksis med at give gaver til personalet.
Protokollatet taget til efterretning.

2. Kvartalsrapporter for perioderne 01-01-2017 til 30-06-2017 og 01-01-2017 til 30-09-2017
med budgetformålsrapporter.
Drøftes og gennemgås.

Budgetoverskridelsen på konto 2105 er ikke noget vi selv har været herre over, idet den
skyldes bekæmpelsen af borebillerne i Ulfborg Kirke og salæret til NB Tegnestue.

3. Budgetrammen for 2018.
Det endelige ligningsbeløb på 3.540.767 kr. er nu udmeldt fra Provstiet. Driftsrammen er på
2.425.000 kr. heraf brug af frie midler på 104.000 kr.
Drøftelse af beløbene på de enkelte konti, således at revisor kan udarbejde det endelige
budget til november – mødet. Budgettet for 2018 er tidligere udsendt til maj-mødet.

Drøftet.
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4. Kirkebladet i fremtiden.
Lone orienterer og uddyber sit notat angående kirkebladet.
Beslutning om fremtiden.

Der er kommet ca. 28 henvendelser.
Beslutning:
Vi beholder kirkebladet i dets nuværende form, og vi nedsætter et redaktionsudvalg
bestående af Ruth, Lone, Magnus og Gitte.

5. Afgørelse vedrørende Ulfborg Kirke – Omlægning af pikstensbelægning.
Orientering ved kirkeværgen.

Beslutning:
Projektet er nu godkendt af Stiftet, så vi sætter projektet i gang.

6. Medarbejderrepræsentanten ønsker følgende punkter på dagsordenen:


Medarbejderne søger om et tilskud på 1.000 kr. til deres julefrokost

Beslutning:
Vi taler med revisoren om muligheden for at give dette, for det vil vi gerne.


Hvem står for indkøb – udover rengøringsmidler – til sognehuset?

Beslutning:
Tina køber rengøringsmidler, og resten tager vi hen ad vejen.
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7. Sager til efterretning. – Orientering om aktuelle emner siden sidste møde.

v. Formanden
Der er kommet en e-mail fra Kim Larsen, 360 grader Company, som gerne vil fotografere
vores kirker indvendigt, vi siger nej tak.

v. Præsten
Opringning fra graveren i Torsted, som er uddannelses-ambassadør for provstiets
personale, hun spørger om de må bruge kirkehuset til kursusvirksomhed, og det må de
gerne.
Kalken i korbuen i Ulfkær Kirke smitter af, det tages med som et punkt på dagsorden til
næste møde.

v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg

v. Kirkeværgen
Undersøger om der er noget at hente fra forsikringen i forbindelse med murremmene i
Ulfkær Kirke.
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v. Aktivitetsudvalget
Jagtgudstjenesten er næste arrangement.

v. Medarbejderrepræsentanten

10. Eventuelt.
Hvordan gør vi menighedsrådet mere synlige i sognet?
Dette blev drøftet.
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