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Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra Arne D. Rasmusen
Kun 3 af menighedsrådets valgte medlemmer var til stede
sammen med præsten, som er fungerende formand. Vi
valgte at gennemføre mødet, og må så senere finde ud af
om de trufne beslutninger er gyldige.

1.Godkendelse af dagsorden.

Oplæst og godkendt
Dagsorden godkendt.

2. Gennemgang af budget 2020
Medsendt som bilag

Udsættes til næste møde.

3 Magnus’ sygemelding.
Kommunikation generel drift af
MR

Drøftet
Oplæst og godkendt

4. Kirkeværge
Se bilag fra maj måned +
medsendte bilag 4 D
A. Bindbjælker og murremme 1 års eftersyn – tømmerarbejde – ingen mangler
Bilag 06-01 e-mail af 14. maj Murerarbejde – få mangler – nu udbedre.
2019 fra Kirsten
Sagen afsluttet.
Kirsten sender bilag til provstiet.
B. Dobbeltlåge Ulfborg
Ansøgningen er godkendt
Kirkegård
Bilag 06-02 e-mail af 14. maj
2019 fra Kirsten
C. Tyverisikring af
Drøftet og taget til efterretning.
præstegård
Bilag 05-03 Redegørelse fra
Kirsten
D. Pålæg fra
Beredskabsstyrelsen
Bilag 05-04 e-mail fra
Kirsten

Der er opsat et miljøskab til tromler.
Kirsten forsøger at søge 5% midlerne.

Udsat fra sidste møde
5 Provstesyn. Hvordan gik det?
Udsat fra sidste møde
6 Problemer med kørestol i
Ulfkær Kirke

Oplæst og godkendt
Gennemgået – der tages senere stilling til tidspunkt for
udførelsen af arbejdsopgaverne samt hvornår de skal på
budgettet.
Oplæst og godkendt
Personalet udfører et godt arbejde og prøver at hjælpe, men
det vil være godt hvis personalet får det at vide på forhånd at
der er brug for hjælp.
Oplæst og godkendt
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7

Konsulentrunden

Referat gennemgået. Vedligeholdelsesplan for Ulfkær Kirke
lægges i det stående udvalg og sendes derefter videre til
menighedsrådet.

8

Afgørelser fra Ribe Stift og
og Ringkøbing Provsti

Udsat til næste møde

Udsat fra sidste møde
9

Projekter i Ulfborg kirke
/ v. Kirsten
Se bilag nr. 9.1

10 Stillingtagen til fælles
administrationskontor
Se medsendte PowerPoint

Oversigten over projekterne gennemgået – nogle af
projekterne er der søgt arkitekthonorar til i anlægsbudgettet
2020.
Vi har drøftet Ringkøbing Provstis oplæg og hæfter os ved,
at det er et debatoplæg med flere ubekendte faktorer af
økonomisk og organisatorisk art. Vi kan på baggrund af det
udleverede ikke tage stilling til det, da vi bl.a. ikke. kender det
faste årlige gebyr.

11 Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden

Lone har forladt menighedsrådet og suppleanten er blevet
indkaldt, men ikke mødt. Fungerende formand har orienteret
provstiet om, hvem der er tilbage i menighedsrådet.

v. Præsten

Der kommer muligvis en vikar til embedet i Vemb pr. 1.
september.

v. Kontaktpersonen

Der er afviklet MU-samtaler. Dejligt personale og flotte
kirkegårde

v. Det stående udvalg

Intet

v. Kassereren

Orientering om it-forbrug i 2017-2018-2019
Budgettet for Kirkehøjskolen gennemgået.
Man skal ved hvert arrangement hæve vekselpenge til
arrangementet.

v. Kirkeværgen

Cembrit vil gerne uden omkostning for os udskifte
bølgeplader og rygningen på Sognehuset.
Lektorieprædikestolen var sat på budgettet til en pris, men
den blev dyrere. PU har bedt om 2 nye tilbud til den nye pris.
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Det kan fordyre projektet, at der skal der indhentes de to nye
tilbud.
Der har været indbrud i graverhuset på Ulfkær Kirkegård.

v. Aktivitetsudvalget

v. Medarbejderrepræsentant

12. Eventuelt

, den

underskrifter

Orientering om koncerten i Ulfborg Kirke med Michael og
Mathilde Falck.
Ensemble Midt Vest kommer i Ulfkær Kirke søndag den 30.
juni.

Intet

