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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn Tirsdag den 13. august 2019
Ulfborg sognehus

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra: Ruth
Tilstede var: Gitte, Kirsten E., Arne D., Ryan og Tina (medarb.rep.)
I Ruths fravær er Gitte valgt som referent.
Pkt. 7 flyttes til et lukket møde.
Godkendt.
Gitte forsøger at finde et nyt mødetidspunkt m. provst og biskop

1.Godkendelse af dagsorden
1.a. Aftale mødetid med biskoppen
2. Hærværks sag
a. Orientering om sagen
b. Afgørelse vedr. arbejdets
udførelse
c. Dækning af selvrisiko og evt.
restbeløb til arkitekt.
3. Afgørelser fra Ribe stift og
Ringkøbing Provsti

Formanden afgjorde at John Stærkær, NB-tegnestue skulle styre
projektet.

4. Prioritering af anlægsopgaver i
budget 2020.
Bilag 4
5 Afventning af budgetmøde til
september. Budgetsamråd er udskudt.
Bilag 5.
6 Betaling for IT-ydelser
Bilag 6

Drøftet.

7 Brev til PU om projekter
Bilag:
7.a. Brev til PU om projekter
7.b Ruths skrivelse med provsten
8 Monumentsikkerhed
Bilag 8 a + b.

Der ansøges om 5% midler til dækning af selvrisiko og evt.
restbeløb til arkitekt.
Fremover er afgørelser fra Ribe stift og Ringkøbing provstiudvalg
et fast punkt på dagsorden.

Taget til efterretning.
Kassereren undersøger pris og sørger for at få det på budget 2020.
Kirkeværgen og kasserer undersøger hvordan de hurtigst muligt
kommer på licensaftale E3.
Flyttet til lukket møde.

Kirkeværgen laver en forespørgsel til PU mulighed for at få dækket
omkostninger til undersøgelse af projekt monumentsikkerhed af
gravstene på vore to kirkegårde.

9 Meddelelser og orienteringer.
v. Formanden

-

-

Gratis adressering af kirkeblade er slut – ekstra
omkostning på 1700 + moms.
Feriefonden: Udgangspunktet er, at der ikke sker nogen
ændringer i de regnskabsprincipper, der gælder for
menighedsrådene. Det betyder, at feriepengeforpligtelsen
ikke skal optages som en skyldig post i regnskabet, men
først medtages som en udgift i regnskabet i det år, hvor
beløbet afregnes med Feriefonden.
Beslutningsdygtighed: Gitte har kontaktet stiftsfuldmægtig
Martin Grigel Vester
vedr. beslutningsdygtighed i menighedsrådet.
Han fortalte, at vi ikke er beslutningsdygtige ved
afstemning, men at vi skal fastholde momentum.
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-

Gitte har rettet henvendelse til provsten med anmodning
om at lægge sagen på biskoppens bord om hvad der skal
ske.
Gitte har d. 13. aug. haft en samtale med biskoppen Han
har bedt fungerende formand fremsende diverse breve
som bilag til pkt. 7 (lukket møde)
Der kommer en præstevikar i Vemb fra d. 15. sept.

-

Vi har afholdt efterårets første gravermøde.

-

Diverse forespørgsler fra regnskabsfører om adgange til
mail og E-boks imødekommes. Ryan undersøger hvem der
skal give adgangene.

-

Politiet har standset efterforskning af tyveri i graverhuset.
Kniplingsbort fra Ulfkær kirke gives efter anmodning
tilbage til familien.

-

Pga. menighedsrådets situation er der kun planlagt få
aktiviteter. Ruth vil under alle omstændigheder gerne
hjælpe med det praktiske.

v. Præsten

v. Kontaktpersonen
v. Det stående udvalg
v. Kassereren

v. Kirkeværgen

v. Aktivitetsudvalget

v. Medarbejder-repræsentant

Lukket møde
Dagsorden: Drøftelse af
kirkeværgens brev til PU om
projekter
Bilag:
1.a. Kirkeværgens brev til PU om
projekter
1.b Ruths skrivelse med provsten

Kirkeværgens brev er drøftet og brevet sendes til provsten.
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Tirsdag , den 13. august 2019

underskrifter
Oplæst og godkendt.

Beslutning

