Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 19. februar 2019

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra
Tina L. Møller

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

2. Hjemmeside – fortsat
Gitte får pris på nuværende løsning
i forhold til tilbud fra DKM på 7.495
kr. incl. moms.

Menighedsrådet beslutter at tage tilbuddet fra Videbæk.
Gitte og Chamilla arbejder videre med det.
Oplæst og godkendt

Bilag 02.01 Tilbud fra Videbæk
Bilag 02.02 Tilbud fra DKM
3. Menighedsmøde den 3. marts
2019.
Form og indhold

Holdes i forlængelse af gudstjenesten den 3. marts.
Beretning fra menighedsrådet.
Der serveres kirkekaffe.

4. Køb af motorvogn til Ulfkær
Kirkegaard.
Kirsten orienterer

Oplæst og godkendt
Menighedsrådet besluttet at tage tilbuddet fra Anker Bjerre
A/S Holstebro. Stama Multitruck El 48V
Kirsten sender indstillingen til provstiet.

Bilag 04.01 Gennemgang af tilbud
5. Udskiftning af dobbeltdør i
Ulfborg Kirke.
Kirsten orienterer

Oplæst og godkendt
Kirsten kontakter NB Tegnestue, for at undersøge om det er
mere hensigtsmæssigt og økonomisk at lave
pigstensbelægning og dobbeltdør som et projekt.

Bilag 05.01 Projekt fra NB
Tegnestue
6. Haveaftale ved Præstegården

Oplæst og godkendt
Punktet udsættes til næste møde

7. Forbrugsafgifter i
Præstegården

Punktet udsættes til næste møde

8. Ny regnskabsfører

Skrivelsen fra Videbæk er med beklagelse taget til
efterretning
Oplæst og godkendt

Bilag 08.01 Skrivelse fra Videbæks
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9. Tyverisikring

Det stående udvalg tager problemet op.
Oplæst og godkendt

. Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden
Formandsmøde den 31.
januar 2019

Godt møde – hovedpunkterne var tyverisikring og lønninger

Møde i distriktsforeningen
den 7. februar 2019

Deltagere bestyrelsen og et par deltager

v. Præsten

Gitte orienterede om hvordan arbejdsopgaverne ser ud lige
nu, hvor præsteembedet i Vemb ikke er besat
To hold konfirmander
Rollespil – hjælp til at finde 10 frivillige

v. Kontaktpersonen
Fitness til ansatte? Der gives tilbud til de ansatte om
mulighed for at få 1200 pr. år til fitness.

v. Det stående udvalg
Intet

v. Kassereren

Aktivitetsudvalgets telefon kan også bruges af Chamilla.
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v. Kirkeværgen
Ribe stift har behandlet projektet angående
lektorieprædikestolen på meget kort tid. Magnus sender
ansøgning til Kirkeistandsættelsespuljen
Der skal tages jordprøve inden arbejdet med pigstenene går i
gang.
Angående dobbeltlåge og ny stiføring, provstiet skal tage
stilling til nedlæggelse af gravsteder.
Indretning af præstekontorer – se vejledning på dab-en

v. Aktivitetsudvalget
Billetsalget til Mikael Falck koncerten er i gang.

v. Medarbejderrepræsentant

Oplæst og godkendt
10. Eventuelt

