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Dato: 9. april 2019

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra
Arne D. Rasmussen, Tina L. Møller, Lone Gabelgaard

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

2. Kommunikation

Udsættes til næste møde

3. Det årlige syn eller
”Formandssynet”

Vi skal være obs. på borebiller i Ulfkær Kirke.
Magnus spørger i provstiet, hvad der er sket med referater
fra formandssyn i 2017 og 2018.

Bilag udleveres på mødet
4. PC-Udstyr

Oplæst og godkendt
Der blev redegjort for, hvad de omliggende sogne gør i
forbindelse med edb, der er ikke en rød tråd.

Bilag 03-01 e-mail fra Anne Marie
Bilag 03-02 e-mail fra Husby
Bilag 03-03 e-mail fra Staby
Bilag 03-04 e-mail fra GørdingVemb-Bur

Det stående udvalg undersøger gennem Landsforeningen af
Menighedsråd, hvad der rører sig på sikkerheds- og edbområdet.
Magnus undersøger, hvad budgetpunkterne angående it
dækker.
Oplæst og godkendt

5. Afrunding af haveaftale og
aftale om forbrugsafgifter

Haveaftalen underskrevet af Gitte E. Hansen og Magnus
Møller
Aftalen om forbrugsafgiften godkendt af Gitte E. Hansen

Bilag udleveres på mødet
6. Konsulentrunde – nyt?

Oplæst og godkendt
Intet nyt
Oplæst og godkendt

7. Oprydning i depotrummet

8. Kvartalsrapport for 1. kvartal
2019 – drøftelse af
økonomiopfølgning

Bilag 08-01. 2019-03-31 Budget,
formål
Bilag 08-02. 2019-03-31
Kvartalsrapport

Aktivitetsudvalget rydder op, indkøber reoler og sætter dem
op, inden næste konfirmandhold starter.
Oplæst og godkendt
Udsættes til næste møde.

Oplæst og godkendt
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9. Indkøb af salmebøger.

Gitte indkøber salmebøger 40 stk. ”100 salmer og 15 stk.
Magna Print. Det stående udvalg tager sig af hyldesystem til
salmebøgerne.

Bilag 09-01 Email fra Gitte

Oplæst og godkendt

10. Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden

Henvendelse fra Torben Thomsen, som gerne vil have lov til
at spille på orglet i Ulfkær kirke. Han har gjort det før. Gitte
kontakter ham.
Der er fundet en ny regnskabsfører i Videbæk – Britta L.
Sunesen.

v. Præsten

v. Kontaktpersonen

Der har dags dato været ”Luthers nøgler” på Nr. Vosborg,
hvor præsten deltog.

Møde med graverne fredag, bl.a tidsregistrering m.m.

v. Det stående udvalg

Intet

v. Kassereren

Ryan foreslår et møde en aften med regnskabsføreren, så vi
kan få en bedre forståelse af budgettet og evt. få lagt
budgettet for 2020.
Der foreslås at menighedsrådsmødet den 21. maj flyttes til 7.
maj kl. 17 og efterfølges af mødet med regnskabsføreren.
Ryan har undersøgt i provstiet, om vi må sætte en reklame
for kirken på ”bybilen” – svar kommer 27. april.
OBS. Dato og tidspunkt bliver ikke ændret, da Anne Marie
kun kan den 21. maj.
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v. Kirkeværgen

v. Aktivitetsudvalget

Ønsker et fast punkt på dagsordenen om afgørelser fra
Ringkøbing Provsti og Ribe Stift.
Provstiet har gennemgået og godkendt de indsendte tilbud.
Vi skal bruge det billigste tilbud.
Godkendelse af nedlæggelse af gravsteder i forbindelse af
piksten og stier.
Provstesyn, frokost 12.00 – kyllingesandwich, hentes af
Ruth.
Kassevogn og trailer er blevet fjernet fra parkeringspladsen.
Kirsten har forespurgt hos kommunen, om de vil være med til
at sætte en hæk op ved parkeringspladsen.

Intet nyt

v. Medarbejderrepræsentant

Oplæst og godkendt

11. Eventuelt

Ulfborg d. 11. april
Ruth Sandbak
Sekretær

