Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 16. januar 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra

1. Godkendelse af referatet fra
sidste møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godtaget

3. Konstituering.
Malene er flyttet fra sognet og
ønsker at udtræde af
menighedsrådet. Hun var
næstformand, kontaktperson for
kirkegårdspersonalet og sekretær.

Efter afstemning bliver Gitte næstformand og udnævnes til
kontaktperson for al personale.
Ruth bliver sekretær.

Indstilling: Gitte vælges til
næstformand og overtager jobbet
som kontaktperson for
kirkegårdspersonalet. Ruth
overtager jobbet som sekretær.

4. Legestue i Sognehuset.
Dagplejekonsulent i Holstebro
Kommune har henvendt sig
vedrørende muligheden for at leje
Sognehuset til Legestue for
dagplejemødrene i Ulfborg.
./. bilag.

Magnus kontakter Dorthe Terp Møller og meddeler hende, at
hun vil blive kontaktet af Kirsten Engmark for afstemning af
forventninger og aftale i forbindelse med en kontrakt.

Indstilling: Positiv. Kirsten, Gitte og
jeg arbejder videre med sagen med
henblik på at etablere et lejeforhold,
bl.a. på betingelse af at udgifterne
til rengøring dækkes.
5. Katafalk – Håndtering af kister.
Kirsten Engmark har ønsket emnet
på dagsordenen.
./. bilag
Indstilling:

Kirsten tager problemet op med graverne og vender tilbage
med resultatet til det stående udvalg, som så tager stilling til,
hvad, der skal ske.
Det kommer derefter på et menighedsrådsmøde.
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6. Dagsorden til medarbejdermøde den 30. januar 2018.
Forslag vedlægges.
./. bilag

Dagsordnen godkendt

7. Ophavsret – Kirkens brug af
billeder fra nettet.
Billeder på nettet er omfattet af
ophavsretten. ”Visda” varetager på
lige fod med Koda rettighedsindehavernes interesser og
opkræver afgifter. Se vedhæftede
skrivelse af 5. januar 2018 fra
”Visda”.
./. bilag

Magnus melder sognet til VISDA

Indstilling: Jeg tilmelder sognet
(2250 medlemmer af folkekirken.)

8. Skellet mellem Herredsgade 12
(Ulfkær Kirke) og Kirkevænget 1.
Hvad sker der i sagen. Redegørelse
fra Det stående Udvalg og
Kirkeværgen.

Sagen går tilbage til det stående udvalg.
Formanden for menighedsrådet har fået at vide af Stiftet, at
projektet skal forelægges Stiftet til godkendelse.
Det stående udvalg og formanden mødes den 27. februar kl.
19. for yderligere drøftelser af den fremtidige arbejdsgang.

Indstilling: Udvalget udarbejder et
skitseforslag med begrundelser og
alternative løsninger og
økonomiske tilbud på de forskellige
løsninger, således at grundlaget er i
orden til forelæggelse for Provsti og
Stiftsøvrighed.

9. Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden
Konsulentrunde i foråret
Generalforsamling i Distriktsforeningen den 7.
marts 2018

Konsulentrunde 9. og 10. april samt 11. og 12. september.

Bygningssyn 7. marts Ulfkær Kirke og præstegården

Magnus og Ryan deltager i mødet.
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25. januar ” Kirkegårdens
betydning nu og fremtid i
Ringkøbing

Magnus, Lone og evt. Ruth

v. Præsten

v. Kontaktpersonen

v. Det stående udvalg
Ryan oplyste at fra uge 21 til 28 er vejen gravet op på grund
af vandseparering.

v. Kassereren
Ryan redegjorde for meddelelser fra Thy Sparekasse om, at
vi har en konto, der ikke er omfattet af indskydergaranti.

v. Kirkeværgen

v. Aktivitetsudvalget

Kirsten har været til byggemøde – efterhånden som der
åbnes for bl.a. bjælker, tages der billeder af skaderne. Der
bliver taget prøver af de forskellige bjælker også i sideskibet.
Kirsten og graverne tager til ERFA-møde i Stiftet torsdag den
1. februar.
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v. Medarbejderrepræsentant

Tina redegjorde for et tredagskursus, som blev afholdt her i
sognehuset.

