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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 13. marts 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra
Kirsten Engmark og Arne D. Rasmussen

1. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af 2017regnskabet.

Regnskabet gennemgået.

Regnskabet vil blive fremsendt.
Regnskabet for 4. kvartal blev
fremsendt til sidste møde.
Revisoren forventer ikke de store
ændringer i det endelige regnskab i
forhold til kvartalsregnskabet.

De punkter, der er usikkerhed om, drøftes af Ryan og
Magnus med revisorfirmaet.
Det drejer sig om punkterne 24 – 25- 32 – 33 – 36 – 40 – 51
61 – 64
Regninger som afleveres til Ryan skal så vidt mulig påføres
formålsnummer.

Indstilling: Regnskabet
godkendes.
4. Revisionsprotokollat
vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og
rapportering fra Stiftets
uafhængige revisionsselskab
PWC.
./. bilag

Indstillingen godkendt.

Protokollatet gennemgås.
Indstilling: Menighedsrådets
medlemmer underskriver
protokollatet.
5. Medarbejderrepræsentantens
deltagelse i møderne – åbne
såvel som lukkede.
Vi har i Menighedsrådet indtil nu
haft en praksis, som ikke er i
overensstemmelse med reglerne for
medarbejderrepræsentantens
deltagelse i møderne.
./. bilag
Indstilling: Praksis ændres,
således at
medarbejderrepræsentanten

Indstillingen godkendt.
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deltagelse i møderne bliver i
overensstemmelse med reglerne.

6. Ændring af
kirkegårdsvedtægten.

Indstillingen godkendt

Kravene til sikring af gravsten som
er i risiko for at vælte kræver en
præcisering af vedtægtens § 16.
Den gældende § 16 og forslag til
ændring vedlægges.
./. bilag

Indstilling: Ændringsforslaget
vedtages og den ændrede vedtægt
sendes til godkendelse i Provstiet.
7. Sikring af gravsten – endnu en Magnus kontakter provstiet i håb om, at der kan opnås en
gang.
fælles løsning for sognene i provstiet.
På sidste møde blev det besluttet,
at vi skulle ansøge Provstiet om
ekstra midler til sikring af
gravstenene, og i øvrigt forsøge at
finde en fælles løsning for alle
sognene i Provstiet.
Menighedsrådets ansvar vedrører
kun gravsten/gravminder, der er
placeret i lapidarier. Hvor mange af
gravstenene er registrerede
gravminder efter folkekirkelovens
kap. IV? Jeg har forsøgt at finde
regler for etablering og drift af
lapidarier, men der eksisterer
tilsyneladende ikke håndfaste
regler. Omvendt ser det det ud til at
sognene etablerer lapidarier på vidt
forskellig måde.
Spørgsmålet er, om vi kan sikre
gravstenene/gravminderne på en
anden og billigere måde end
udboring – evt. ved at lægge dem
ned og kan vi gøre det ved
registrerede gravminder?
Formentlig ikke uden Provstiets
accept efter folkekirkelovens § 26
Indstilling: At jeg arbejder videre
med sagen.
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8. Katafalker.

Gitte laver en aftale med Hartvig om flytning af kister på
Ulfborg Kirkegård.

Inden vi kan ansøge om midler til
anskaffelse af katafalk(er), må
vores behov ved de to kirker
beskrives nærmere.

Gitte klarlægger sammen med Erik og kirkeværgen behovet
ved Ulfkær Kirke.

Indstilling: Kirkeværgen og det
stående udvalg beskriver sammen
med graverne forholdene ved
kirkerne og hvad der skal til,
herunder typen af katafalk, for at
tilfredsstille arbejdstilsynets krav.

9. Teleanlæg i Ulfkær Kirke.

Kirkeværgen og det stående udvalg arbejder videre med
projektor / lærred og teleanlæg.
Kirkeværgen og det stående udvalg 1. prioritet er projektor / lærred.
orienterer om projektet.

10. Mødet den 7. marts 2018 om
fibernet.
Orientering fra deltagerne.

11. Generalforsamling i
Distriktsforeningen.

Lone orienterede om fibernet.
Menighedsrådet vedtog, at der indlægges fibernet i
præstegården.
Lone undersøger betingelserne og prisen for indlæggelse af
fibernet i Sognehuset.
Ryan orienterede om generalforsamlingen i
Distriktsforeningen.

Orientering fra deltagerne.
12. Ansøgning om bidrag til
Hospitalskirken ved Gødstrup.

Indstillingen godkendt.

Efter reglerne, som sognet refererer
til, kan vi ikke yde tilskud.
./. bilag
Indstilling: Vi yder ikke noget
tilskud.
13. Bygningssyn – Ulfkær Kirke,
Sognehuset, Præstegården,
Graverhuset.

Punktet udsættes til næste møde på grund af kirkeværgens
fravær. Kirsten orienterer.
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