Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 20. februar 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra

1. Godkendelse af referatet fra
sidste møde.

Referatet godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

3. Indkøb af 4 bænke til Ulfkær
Kirkegård.
/bilag 1 og 2
Kassereren og Kirkeværgen
redegør for indkøbet.

Kassereren og kirkeværgen redegjorde for indkøb af 4
bænke til Ulfkær Kirkegård.

Konsekvenser af indkøbet: Da
indkøbet af fire bænke er en
anlægsudgift, og da
Menighedsrådet ikke havde nogen
anlægsbevilling til indkøb af bænke
skal Menighedsrådet i 2018 spare
et tilsvarende beløb (se pkt. 4)
Den fremtidige procedure ved
Taget til efterretning
indkøb: Menighedsrådet optræder
som en person udadtil. Derfor skal
alle indkøb, der ligger udover den
almindelige daglige drift besluttes af
Menighedsrådet

4. Besparelser i 2018.
Kontaktpersonen redegør for
forhandlingerne med graverne som
følge af, at Tim ikke bliver
genansat.
Indstilling: Personalet holdes fri for
yderligere besparelser.
Ideer til besparelser ud fra det
endelige 2018-budget.
Forholdene afklares endeligt på det
ordinære møde i marts måned
/ 2018 budgettet

Punktet overført til det lukkede møde.
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5. Udlejning af Sognehuset.
Kirkeværgen redegør for status.

Kirsten holder møde med dagplejen for at afklare behov og
forventninger med hensyn til tid, opbevaringsplads, rengøring
og husleje. Der tages derefter stilling til udlejningen.

6. Konsulentrunde i 2018

Ulfkær kirke
Eventuelt hegn i skel mellem Ulfkær kirke og Kirkevænget 1

Hvad skal vi tilmelde?
/ bilag 3 og 4

7. Kirkeværgen har fremsendt
følgende til dagsordenen og til
drøftelse på mødet:
b) bilag 5 b:
Prioriteringsliste til den store
renovering af Ulfborg Kirke samt
tidspunkt for besigtigelse af Ulfborg
kirke og kirkegård.

5 b:
NB-tegnestuens prioriteringsliste blev gennemgået. En del af
det prioriterede er enten lavet eller under udførelse, i den
forbindelse kontakter Magnus provstiet for at få
gørtlerarbejdet ind under det nuværende projekt.

c) bilag 5 c:
Sikring af gravsten.

Menighedsrådet besigtiger Ulfborg Kirke i forbindelse med
menighedsrådsmødte den 10. april. Vi mødes ved kirken kl.
18.00.

d) bilag 5 d:
Skader i vestgavlen på Ulfborg
Kirke m.m.
e) bilag 5 e:
APV.
f) bilag 5 f
Flytning af gravsten til Ulfborg
Kirkegård

5 c:
Et overslag viser at sognets udgift på begge kirkegårde vil
ligge på ca. 40.000 kr. for gravsten i lapidarium.
Magnus kontakter provstiet med henblik på at få 5% midler til
at sikre stenene på Ulfborg og Ulfkær kirkegårde.
Ansøgningen kommunikeres samtidig til de øvrige sogne i
den gamle Ulfborg – Vemb Kommune, med henblik på en
fælles økonomisk løsning.

g) bilag 5 g
Kirsten kommunikerer ud til de gravstedejere, der har
Nye problemer med træværket i
gravsten, der ikke er forsvarlig sikret.
Ulfborg Kirke fundet i forbindelse
med den igangværende renovering. 5 d:
Hullerne i vestgavlen repareres nu. Der anvendes glatte
fuger.
De resterende problemer med murværket tages med på
konsulentrunden.
5 e:
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Gitte tager sig som kontaktperson af MUS-samtaler og APV.
5 f:
Kirkeværge og graver har besigtiget gravstedet og finder
ikke, at der vil være noget i vejen for at modtage en gravsten
mere.
Indstillingen vedtaget.
6 g:
Kirkeværgen orienterede om problemerne – Ribe stift har
afgjort, at udbedring af skaderne kan komme ind under det
igangværende arbejde.
Orienteringen taget til efterretning.

8. Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden
Rams
/bilag 6

v. Præsten

v. Kontaktpersonen

Vi deltager ikke i mødet, da der er menighedsrådsmøde
samme dag.
Der har været en henvendelse fra Borgerforeningen
angående snerydning foran Ulfkær Kirkegård i weekenderne,
samt slåning af græsset på grunden mod Skovstien 1 – 2
gange om året.
Gitte tager sig som kontaktperson af at viderebringe det til
graverne.

Intet

v. Det stående udvalg

Intet

v. Kassereren

Menighedsrådets formand er indbudt til at deltage i udvalgets
møde den 27. februar.

v. Kirkeværgen

Der er udsendt rykkere i forbindelse med betaling for
gravsteder.

Efterlyser referat fra personalemødet – Magnus sender det i
morgen den 21. februar.
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v. Aktivitetsudvalget

v. Medarbejderrepræsentant

Forårsprogrammet er på plads – kan ses i næste kirkeblad.

