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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

10. april 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra Ruth

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt

2. Vi mødes kl. 18.00 ved Ulfborg
Kirke.

Indvendig i Ulfborg kirke:
Kirsten orienterede om diverse projekter

Kirken og kirkegård synes af
menighedsrådet.

Beslutning:
Stolestader flyttes og projektet sættes i gang.
Akustikken undersøges nærmere.
Der udarbejdes et renoveringsprojekt på Gyldenstjernes
kapel.

Udvendig:
Kirsten orienterede om en ny låge på østsiden v.
graverhuset, samt evt. gennembrud på diget ned mod
toiletterne.
3. Godkendelse af regnskabet for Regnskabet blev uploadede i økonomiportalen onsdag d. 28.
2017
marts kl. 15.13.
Det endelige regnskab vedlægges.
Indstilling: Regnskabet godkendes
./. bilag
4. Bispevisitats og
Menighedsmøde den 15. april
2018.

Alle praktiske ting er i orden.

De sidste detaljer aftales.
Årsberetningen er tidligere
fremsendt.
5. Bygningssyn – Ulfkær Kirke,
Sognehuset, Præstegården,
Graverhuset.

Kirsten ønsker tilladelse til at undersøge evt. fældning af
poppeltræ v. Ulfborg kirke mod sydøst og at det tilføjes
synsrapporten fra Ulfborg kirke d. 20. marts 2018

Kirsten orienterer.
6. Meddelelser.


Formanden



Præsten



Kontaktpersonen

Formanden orienterede om graverens forslag en evt.
oversættelse af brochure til Ulfborg kirke til tysk.
Lille skilt til Gyldenstjernes kapel

Kontaktpersonen orienterede om forestående MUS-samtaler.
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Det stående Udvalg

Der var intet at berette



Kirkeværgen

Kirsten orienterede om et privat byggeri tæt på Ulfborg kirke
og vi har ingen indvendinger
Der er aftalt at der skal et brev ud til indehavere af usikre
gravsten. Vi afventer provstiets stillingstagen til sagen.
Kirsten orienterede om evt. udlån af sognehuset



Kassereren



Aktivitetsudvalget

Lone orienterede om fremtidige aktiviteter



Medarbejderrepræsentant
en

På opfordring af Tina orienterede præsten om hvordan vi
forholder os i tilfælde af strejke/lockout og vi drøftede sagen i
fællesskab.



Evt.

Ulfborg den 15. maj 2018

Ryan og Magnus undersøger mulighederne for mobilepay til
diverse aktiviteter mm.
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