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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn den 15. maj 2018

Dato: 2. maj 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra

1. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde.

Dagsordenen godkendt og underskrevet.

Indstilling: Beslutningsprotokollen
godkendes.

2. Evaluering af mødet med Biskop Det var et godt møde med en god dialog.
og Provst.
Der blev forelagt bisp og provst nogle af de områder, hvor vi
gerne ville have, at provstiet var mere på forkant med de
tiltag der kommer fra kirkeministeriet og på arbejdsmiljøområdet.
Oplæst og godkendt af alle

3. Orientering fra Gitte om et
Indstillingen vedtaget.
medlems henvendelse til Niels
Tachau om utilfredshed med at
Oplæst og godkendt af alle
skulle betale for korset, fremstillet af
kasseret træ fra Ulfborg Kirke.
Indstilling: For fremtiden skal en
sådan situation håndteres i
Menighedsrådet og ikke ved enkelte
medlemmers handling udadtil.

4. MobilePay. Oprettelse af
betalingsløsningen kræver, at alle
medlemmers cpr-numre skal
oplyses og registreres i MobilePay
Erhverv.

Indstillingen vedtaget og medlemmerne accepterer at deres
cpr-numrene udleveres.
Oplæst og godkendt af alle

Indstilling: Formanden kan oplyse
alle medlemmers cpr-nummer til
MobilPay Erhverv ved oprettelsen.

5. Skellet mod Kirkevænget 1. Det Projektbeskrivelsen bliver fremsendt inden næste møde.
stående Udvalg og Kirkeværgen
orienter om status og eventuelle
Oplæst og godkendt af alle
forslag.
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Dagsorden

Beslutning

6. Sikring af gravsten. Drøftelse af Indstillingen vedtaget.
Provstiets svar af 24. april 2018 og
udkast til brev til Museet i
Angående stenene i lapidariet afventes svar fra museet.
Holstebro.
Angående stenene i privateje, fremsendes skrivelse til
gravstedsejeren af det stående udvalg og kirkeværgen.
Indstilling: Brevet sendes til Museet
i Holstebro og kopi sendes til
Handleplanen fra sidste møde sættes i gang.
underretning til Provstiet
Oplæst og godkendt af alle
./.. bilag 1-3

7. Skilt der viser ind til
”Gyldenstjernes kapel”
Drøftelse af muligheder m.v.

Indtil videre stilles et nodestativ med et skilt, så folk kan finde
frem til Gyldenstjernes Kapel.
Chamilla laver skiltet.

Indstilling: Det stående Udvalg og
kirkeværgen udarbejder forslag til
udformning og økonomi.

8. Oversættelse af brochurer om
Ulfborg Kirke og Ulfkær Kirke.

Oplæst og godkendt af alle

Indstillingen vedtaget.
Oplæst og godkendt af alle

Indstilling: Formanden arbejder
videre med projektet og søger
eventuelt Sparekassefonden om
støtte.

9. Persondataforordningen.
Skrivelse angående de problemer menighedsrådene i den
Orientering om mødet i formiddags. gamle Ulfborg-Vemb Kommune kan forudse fremsendt til
Drøftelse af konsekvenser m.v. for provstiet af Ane Thomsen.
os. Hvad skal vi?
Vi skal indtil, der findes en fælles løsning, være meget
forsigtig med vores omgang med personoplysningerne.
Oplæst og godkendt af alle
10. Flytning af MenighedsMødet flyttes til 10. oktober.
rådsmødet den 9. oktober 2018 på
grund af Gospel-koncert samme
Oplæst og godkendt af alle
aften
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Dagsorden

Beslutning

11. Ulfkær Kirke og kapel.
Dispositions forslag vedrørende
istandsættelse af facader.
Kirkeværge og Det stående Udvalg
orienterer. Kirkeværgen indstiller, at
der nedsættes et udvalg, der
arbejder med kirkebygningens
fremtid.

Kirkeværgen sender det foreliggende forslag fra N. B.
tegnestuen og spørgsmålet om det vil være mere
hensigtsmæssigt at nedrive og bygge en ny kirke til provstiet
af den tjenstlige vej.

./.. bilag 4
12. Etablering af ny dobbeltlåge i
østlige stendige nord for
graverbygningen på Ulfborg
Kirkegård.
Projektforslag vedlægges.
Kirkeværge og Det stående Udvalg
anbefaler projektet.

Oplæst og godkendt af alle

Indstillingen vedtaget.
Kirkeværgen sender projektbeskrivelsen til provstiet af
tjenestelig vej.
Projektet ønskes finansieret af 5% puljen – eller hvis nej til
dette, ønskes det på budgettet for 2019
Oplæst og godkendt af alle

Indstilling: Projektet medtages som
et ønske til budgettet 2019.
./.. bilag 5

13. Budget for 2019. Provstiet har Punktet udsættes til næste møde.
indkaldt til budgetmøde den 23. maj
2018. Det foreløbige budget skal
Plus nye indkommende punkter.
foreligge til næste menighedsmøde
i juni måned.
Hvad har vi af ønsker (udover lågen
på Ulfborg Kirkegård og facaden på
Ulfkær Kirke)?
Projekt vedrørende fugerne i soklen
og pikstensbelægningen ved
Ulfborg Kirke er færdigbehandlet og
mangler kun finansiering.

Projektet i Ulfborg Kirke med
flytning af bænkerækker, forbedring
af akustikken m.v. er i
opstartsfasen.
På medarbejdermødet blev
maskinparken på kirkegårdene
drøftet og graverne fremsatte flere
ønsker om udvidelse og fornyelse:
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Dagsorden

Beslutning

- Eldreven motorvogn (Ulfkær), ca.
300.000 kr.
- Plænelufter med opsamler (kan
bruges på begge kirkegårde) – ca.
10.000 kr.
- Løvsuger til minilæsser (Ulfborg)
– ca. 45.000 kr.
- Jordloppe (Ulfborg) – ca. 20.000
kr.

Oplæst og godkendt af alle

14. Meddelelser.


Formanden

Intet



Præsten

Intet



Kontaktpersonen

Intet



Det stående Udvalg

Intet



Kirkeværgen

Bedemanden påtager sig at flytte kister fra kapellet til kirken
uden betaling.
Dermed er sagen om indkøb af katafalken lukket.
Dagplejerne ønsker ikke at benytte Sognehuset.
En gruppe mødre som går hjemme vil gerne låne
Sognehuset mandage fra 10 – 12. De vil gerne samles til
legestue på et kirkeligt grundlag.
Vi forsøger, der skal være en ansvarlig for nøglen og der skal
laves nogle regler for lån af huset.
Der arbejdes med drænet på kirkegården i Ulfborg Kirkeby
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Kassereren

Intet



Aktivitetsudvalget

Kor kommer og medvirker ved gudstjenesten 3. juni i Ulfborg
kirke.
Huskoncert Majsvænget 15. den 15. juni.
Vil også gerne med til en gudstjeneste den 1. juli i Ulfborg.



Medarbejderrepræsentant
en

Medarbejderne ved kirkegårdene er inviteret med til en
kirkegårdsmesse den 27. august. Menighedsrådet betaler
udgiften for medarbejderne, hvorimod ægtefæller selv
betaler.
Oplæst og godkendt af alle
LUKKET MØDE.

1. Gitte orienterer om de netop
overståede mus-samtaler.

a) Punktet udsættes til næste møde. Kirsten undersøger
prisen på en undersøgelse af medarbejdernes
arbejdsstillinger.

Menighedsrådet skal tage stilling:
a) Økonomisk hjælp til massørtimer b) Der gives frihed ved dødsfald i nærmeste familie.
til de ansatte.
b) Frihed i anledning af dødsfald i
nærmeste familie.

c) Der gives frihed ved deltagelse i medarbejderudflugt.

c) Frihed til deltagelse i
medarbejderudflugten.

d) Der er givet lønforhøjelse plus nu den
overenskomstbestemte lønforhøjelse.

d) Gravernes lønforhold. Tina har
fremsat ønske om ”ligeløn”.

Oplæst og godkendt af alle

Ulfborg, den 15. maj 2018
Ruth Sandbak – sekretær
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Dagsorden - Tillæg

Beslutning

13a. Medlemskab af
”Samvirkende Menighedsplejer”

Menighedsrådet indstiller at Gitte melder sognet ind i
Samvirkende Menighedsplejer.
Oplæst og godkendt af alle

Gitte orienterer og der tages stilling
til, om Menighedsrådet skal være
medlem.
Se bilagene, som Gitte fremsendte
til alle den 9. maj 2018.

Ulfborg, den 15. maj 2018
Ruth Sandbak – sekretær

