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Dato: 7. juni 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra Ruth og Gitte Elisabeth. Formanden fungerede
som sekretær

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt. Under punkt 4 og 5 dog også det nu foreliggende
udkast til budget, som Flemming Nørgaard har fremsendt til
alle medlemmer.

2. Skelsagen.
Drøftelse af den nye udvikling, hvor
det viser sig, at vores matrikel og en
lille del af nabomatriklen – svarende
til det område, hvor der er plantet
pur – er fredet.
Indstilling: Kirkeværge og det
Kirkeværgen og Det stående Udvalg vil efter anbefaling fra
stående udvalg arbejder videre med Kirstine Frank i Stiftet fjerne purret nu.
sagen.
Formanden udtrykte betænkeligheder ved denne
fremgangsmåde, bl.a. under hensyn til at der ikke er
./. bilag 1, 1a
indhentet tingbogsattest på Kirkevænget 1, og at vi således
ikke kender omfanget af fredningen.
Kirkeværgen vil sætte arbejdet i gang.
3. Persondatafordningen.
Drøftelse af konsekvenser for os.
En af konsekvenserne er i hvert
fald, at vi skal bruge dabben og at
vores kommunikation udelukkende
sker via den.
./. bilag 2

Der anskaffes en makulator til kontoret i Sognehuset og en
makulator til hver af Kirkegårdene.
Kirkeværgen iværksætter.

4. Ulfborg Kirke.
Kirsten Engmark orienterer om
projekter i støbeskeen.
./. bilag 3, 4, 5, 6, 7

5. Budget 2019.
Orientering om mødet den 23. maj
2018.

Ad pkt. 4 og 5: Kirsten orienterede om projekterne i Ulfborg
Kirke (lektoriet, Gyldenstjernes Kapel, flytning af kirkebænke,
m.v.) og Ulfkær Kirke.
Udkastet til driftsbudget 2019 blev godkendt. Det blev aftalt,
at formanden formulerer et forslag til budgetudkastets

Side 2 af 3

Menighedsrådsmøde den 12. juni
2018

Dato: 7. juni 2018

Dagsorden

Beslutning
”særlige indsatsområder” og sender det til de enkelte
medlemmer til godkendelse.
P.S. Udkastet til ”særlige indsatsområder” blev fremsendt
den 13. juni og godkendt af medlemmerne. Udkastet blev
derefter den 14. juni fremsendt til Flemming Nørgård, der
efter drøftelser med formanden ekspederede det samlede
budgetudkast til Provstiet den 15. juni 2018. Provstiet har
den 15. juni 2018 kl. 10.39 kvitteret for modtagelsen.

6. Afleveringsdokument vedr.
Ulfborg Kirke – bindbjælker mv.
Indstilling: Arbejdet og afleveringen
godkendes af Menighedsrådet og
dokumentet sendes til Provstiet.

Arbejdet og afleveringen blev godkendt. Kirkeværgen sender
dokumenterne til Provstiet.

./. bilag 8
7. Kirkens Korshær – Landsindsamling i november 2018.

Kirkeværgen kontakter Kirkens Korshær, og sørger for, at
der kommer en notits i næste Kirkeblad.

Er der en, der vil koordinere
indsamlingen i Ulfborg – området?

8. Meddelelser.
•

Formanden

•

Præsten

•

Kontaktpersonen

•

Det stående Udvalg

•

Kirkeværgen

•

Kassereren

Kirkeværgen oplyste, at hun nu har etableret kontor i
Sognehuset med en arbejdsplads og arkiv. Hun anskaffer en
skrivebordslampe og et mindre hæve/sænke bord.
Kassereren oplyste, at der er oprettet en konto hos ”den nye”
bager
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•

Aktivitetsudvalget

•

Medarbejderrepræsentant
en

9. Eventuelt.

LUKKET MØDE.
10. Gravermedhjælpernes
lønforhold og ergonomhjælp til
de ansatte.
./. bilag 9

Der var enighed om, at det bedste ville være en regulering af
den almindelige løn; men under de nuværende
omstændigheder anbefaler Menighedsrådet
kontaktpersonens løsning med et en-gangs beløb på 5.000
kr. til hver af gravermedhjælperne og etablering af
ergonombistand og – hjælp.

