Menighedsrådsmøde den 11.
september 2018

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra Arne D. Rasmussen og Tina L. Møller

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

2. Årsbudget 2019
På budgetsamrådet oplyste
provstiet, at man havde bevilget
2.472.000 kr. til driften og 300.000
kr. til en motorvogn, 240.000 kr. til
en dobbeltlåge og 1.000.000 kr. til
reparation af pikstensbelægning og
sokkel.

Årsbudgettet 2019 er enstemmigt godkendt

./. bilag er tidligere fremsendt
3. Kvartalsrapport 1. januar 2018- Kvartalsrapporten godkendt – kassereren undersøger konto
30. juni 2018.
35: kirkekor – dækker udgiften løn for 2017 eller 2018.09.11
Oplæst og godkendt
./. bilag er tidligere fremsendt
4. Vanding af præstegårdens
have.

./. Kirsten fremsender aftale mellem
Præst og MR. om pasning af haven
5. Ansættelse af Kirke- og
Kulturmedarbejder (tidl.
Sognemedhjælper.)

Med baggrund i tjenesteboligcirkulæret opsættes en
vandmåler til måling af vanding af haven. Da grunden er over
1000 kvm., skal vandingen fremover betales af kirkekassen.
Oplæst og godkendt
Gitte arbejder videre med projektet og kontakter Betina
Rasmussen i Stiftet angående regler / lønninger og andet,
der er relevant for denne form for stilling.

Gitte orienterer.
Oplæst og godkendt

./. bilag er tidligere fremsendt
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6. Der er oprettet e-boks.

Kirsten orienterede om oprettelsen af e-boksen via
brandsoft/kirkegårdssystem.

Kirsten orienterer.
Oplæst og godkendt
./. bilag
7. Udpegning af kandidat til
bestyrelsen for Værestedet.

Menighedsrådet indstiller Ellen Greve til bestyrelsen for
Værestedet.

Gitte orienterer.

Oplæst og godkendt

./. bilag
8. Invitation til Stiftsmøde den 4.
oktober 2018.

Magnus kontakter Ane angående vores deltagelse i mødet.
Magnus tilmelder os til mødet.

Oplæst og godkendt
Se invitationen på dabben.

9. Renovering af Ulfborg Kirke.

Kirsten orienterede om kommende renoveringer.

Kirsten orienterer.

Magnus mødes med det stående udvalg angående
projekterne og det videre forløb.

./. bilag

Oplæst og godkendt

10. Meddelelser.


Formanden



Præsten

Har arbejdet med DR-gudstjeneste, den skal foregå efter et
minutskema. Der kommer en klarinetkvartet og et lokalt kor.
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Kontaktpersonen



Det stående Udvalg



Kirkeværgen

Beslutning
Har været sammen med kirkeværgen hos graverne, hvor der
blev lavet en omstrukturering af nogle arbejdsområder, det
fungerer godt. Der er blevet ansat en person til forefaldende
arbejde, der afregnes pr. time.
Kontakter Susanne Bak Jørgensen angående
arbejdsstillinger og lignende.

Afslag på ansøgning om konsulentrunden.
Kirsten har forsøgt at finde ud af, hvordan man kommer med
i konsulentrunden. Har fået hjælp fra en jurist fra Ribe Stift til
indholdet i en ansøgning.
Provstiet har sendt en information ang. monumentsikkerhed.
Øgede udgifter til grandækning på grund
arbejdsmiljøreglerne.
Hirsevænget 8 – kontordelen, muren mod vest skal murers
om, stenene er for dårlige. Teglværket vil give nye sten som
erstatning for de gamle. Prisen for arbejdet er ca. 60.000, der
søges 5% midler til renoveringen. Desuden skal en del af
murene fuges om.
Der skal ikke arbejdes videre med den evt. legestue for
nuværende



Kassereren



Aktivitetsudvalget



Medarbejderrepræsentant
en

9. Eventuelt.

Det undrer Kirsten, at markedsgudstjenesten er flyttet ind i
en kirke og at det skulle være i Staby. Det skulle da kunne
holdes på selve markedet ved evt. at leje sig ind hos f.eks. 7.
klasses kaffebod.
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LUKKET MØDE.

1. Anmodning fra Tina om
forhandling af lønforbedring.

Der skrives til fakk., at vi ikke kan imødekomme
anmodningen om lønforhøjelse.

Bilag vil blive udleveret på mødet.

Ulfborg d. 11. september 2018
Ruth Sandbak
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