Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd
tirsdag den 14. november 2017
i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth
Sandbak, Magnus W. Møller, Tina L. Møller, Gitte E. Hansen, Malene J. Lyhne,
Flemming Nørgaard (deltog under pkt. 1)

Afbud fra:

Peder O. Pedersen

Referent:

Malene J. Lyhne

Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober 2017.

Godkendelse af dagsorden.

Sager til behandling:
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1. Budgettet for 2018 gennemgås og godkendes.
Revisor Flemming Nørgaard deltager i mødet og gennemgår budgettet.
Budgettet for 2018 fremsendes.
Beslutning:
Budgettet indsendes sammen med kvartalsregnskabet til provstiet den 15. november 2017.

Formanden orienterede om at Peder O. Pedersen ikke ønsker at være medlem af
menighedsrådet længere pga. uoverensstemmelser. Formanden havde kontaktet stiftet om
dette særligt vedr. den forestående konstituering. Stiftet (Dorte Ib) var enig i at der ikke er
noget formkrav til udmeldelse af menighedsråd. Det samlede menighedsråd var enig i at
godkende Peder O. Pedersens ønske om udtrædelse af menighedsrådet. Derfor udsatte
formanden det konstituerende møde til tirsdag den 21. november 2017 kl. 20, hvortil 1.
suppleanten også indkaldes.
2. Valg til enkeltmandsposter.
Efter lov om menighedsråd § 11, stk. 1 skal menighedsrådets valgte medlemmer inden
udløbet af formandens funktionsperiode vælge formand for det kommende år. Derefter
vælges næstformand (§ 11, stk. 2), og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter (§ 11,
stk. 3).
Valg af stemmetællere.

Valg af formand (§ 11, stk. 1)
(hemmelig afstemning. Gitte Hansen deltager ikke i valget)

Valg af næstformand (§ 11, stk. 2)
(hemmelig afstemning. Gitte Hansen deltager ikke i valget)

Valg af sekretær (§ 11, stk. 3, jfr. § 9, stk. 4).
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Valg af kirkeværge for Ulfkær Kirke (§ 9, stk. 1, jfr. § 11, stk. 3).

Valg af kirkeværge for Ulfborg Kirke (§ 9, stk. 1, jfr. § 11, stk. 3).

Valg af kasserer (§ 11, stk. 3, jfr. § 9, stk. 2).

Valg af kontaktperson (§ 11, stk. 3, jfr. § 9, stk. 5).

Valg af bygningssagkyndig ved Ulfborg Kirke (§ 11, stk. 3, jfr. § 9, stk. 8).

Valg af bygningssagkyndig ved Ulfkær Kirke (§ 11, stk. 3, jfr. § 9, stk. 8).

Valg af underskriftsberettiget person (§11, stk.3, jfr. §9, stk.9) til sammen med formanden at
underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af og andre dispositioner over fast ejendom
og optagelse af lån.
Beslutning:
Punktet udsættes til det konstituerende møde tirsdag den 21. november 2017.

3. Fastsættelse af mødedatoer for menighedsrådet i 2018.
Forslag:
16. januar 2018
20. februar 2018
13. marts 2018 (Regnskab skal indsendes inden 1. april 2018)
10. april 2018 (Biskoppen har anmeldt visitats søndag den 15. april 2018. De sidste detaljer
aftales.)
15. maj 2018
12. juni 2018 (Foreløbigt budget skal indsendes inden 15. juni 2018)
14. august 2018
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11. september 2018
9. oktober 2018 (Revideret regnskab indsendes inden 15. oktober 2018)
13. november 2018 (Endeligt budget indsendes inden 15. november 2018)
Beslutning:
Punktet udsættes til det konstituerende møde tirsdag den 21. november 2017.

4. Fastsættelse af dato for medarbejdermøde 2018.
Forslag: 30. januar 2018
Beslutning:
Punktet udsættes til det konstituerende møde tirsdag den 21. november 2017.

5. Fastsættelse af dato for menighedsmøde i foråret 2018.
Biskoppen har anmeldt visitats søndag den 15. april 2018 og ønsker at møde menigheden
efter gudstjenesten. Mit forslag er, at vi indbyder til menighedsmøde i sognehuset efter
gudstjenesten, således at vi slår to fluer med et smæk.
Beslutning:
Punktet udsættes til det konstituerende møde tirsdag den 21. november 2017.

6. Fastsættelse af dato for årligt bygningssyn i foråret 2018.
Renoveringen af Ulfborg Kirke begynder formentlig omkring 1. januar 2018 og varer X-antal
måneder. Bygningssynet begrænses derfor til Ulfkær Kirke, Sognehuset og Præsteboligen.
Forslag: 4. april 2018
Beslutning:
Punktet udsættes til det konstituerende møde tirsdag den 21. november 2017.
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7. Jakobsstigen i Ulfkær Kirke.
Endnu en dåbsgæst fik ødelagt sin skjorte ved højmessen for et par uger siden. Et eller andet
må gøres – men hvad?
Beslutning:
Maleren kommer på mandag og sikrer Jakobsstigen.

8. Alterdugen i Ulfkær Kirke.
Personalet har rejst spørgsmålet, om der kan findes en anden og bedre løsning end
alterdugen - eventuelt en glasplade.

Beslutning:
Dugen tages af og så vurderer vi om vi kan leve med, at der ingen dug er på alteret.

9. Registrering af reelle ejere.
Der er noget forvirring omkring registreringen af menighedsrådsmedlemmer som reelle
ejere. Revisor Flemming Nørgaard, VL-Revision, vil imidlertid gerne under alle
omstændigheder modtage legitimation fra Arne, Peder, Lone og Gitte (sygesikring og
kørekort (billedlegitimation)). Legitimationen medbringes til mødet.
Punktet udgår, idet kravet er trukket tilbage.

10. Tidsregistrering.
Se mailen af 30. oktober 2017 fra Provstiet. Skal vi handle?
Beslutning:
Alt er i orden hos os, mailen er en standardmail.

11. Menighedsrådenes blad.
Hvem får bladet og hvem skal have?
5

Beslutning:
Vi, der får bladet nu, ønsker at fortsætte med det.

12. Minihåndbogen med kalender fra Landsforeningen.
Hvem vil have kalenderen og minihåndbogen?
Beslutning:
Vi er otte, der ønsker den.

13. Ulfborg Kirke – Projektet vedrørende loftsbjælker m.v.
Orientering ved kirkeværgen.
Budgettet vedrørende renoveringen vedlægges - projektet igangsættes.
Der er kommet to bud, der holdes byggemøde den 1. december 2017

14. Personalemødet den 2. november 2017.
Kirsten Engmark orienterer.

15. Sager til efterretning. – Orientering om aktuelle emner siden sidste møde.
v. Formanden

v. Præsten
Gitte har lige været på kursus i tillidens fænomenologi.
Biskoppen skriver, at søndagsgudstjenesten (4. søndag i advent) den 24. december
må udelades, og julesøndag den 31. december kan afholdes eller udelades, som der
er nu er tradition for i sognet.
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v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg

v. Kassereren
Kassereren har pengekassen, som kan bruges ved arrangementer.
Ryan har oprettet en konto, således man kan betale i kirkebøssen via MobilePay.

v. Kirkeværgen
Der er enighed med ejeren af Kirkevænget 1 om at sætte skelpæle i og opsætte et
hegn af træ. Vi bør søge anlægsmidlerne hertil af 5 % midlerne.

v. Aktivitetsudvalget
Billetterne til Julekoncerten den 7. december kl. 19 kan købes kontant hos
Blomsterbiksen eller på Ticketmaster.
Maden til Kirkehøjskolen i januar er bestilt hos Bur Forsamlingshus.
Børnekoret og Tinghusets kor, Come Together, synger til nytårsgudstjenesten.

v. Medarbejderrepræsentanten
Medarbejderne takker for en god medarbejderudflugt.

10. Eventuelt.
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