Ubberud-Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 28. april 2022 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ubberud

Afbud:

Blad nr.15

Formandens initialer:
MH
Irma Boysen, Inge Würtz, Peter Wich.
Til stede udover MR: Tina Vagner
(sognemedarbejder/kirketjener), Sanne Andersen
(kirkegårdsleder), Henrik Vind Jørgensen (stedfortræder
MR, Ravnebjerg).

1. Præsentation af elektronisk
fakturering ved Lise Lotte fra
Regnskabskontoret – med
online.

Elektronisk fakturering præsenteret. Kasserer vil gerne
overgå til elektronisk fakturering. MR bakker op om, at
dette sættes i værk. Samtidig undersøger Jens Erik pris
på tilkøb af District-løsning hos Danske Bank.

2. Gennemgang af kvartalsrapport for januar kvartal, v/Jens
Erik.

Kvartalsrapport gennemgået og taget til efterretning af
MR.

3. Budget 2023 – ønsker til
anlægsinvesteringer.

Projekt renovering af Ravnebjerg Kirkegård.
Ny hjemmeside Ubberud-Ravnebjerg kirker.
Ny kaffemaskine til Ravnebjerg Kirkeanneks.
Akustikvæg til konfirmandstue.
Vi skal huske at ompostere udgifter til kirketjenere til
lønposter.
Ønskerne fastlægges endelig til næste MR-møde.

4. Ordensregler på kirkegårdene,
v/Anne.

Drøftelse af nuværende ordensregler og i hvilken
udstrækning de overholdes.
Sanne Andersen laver udkast til ny folder, der skal
udleveres til alle gravstedsholdere.

5. Nye møbler til konfirmandstuen,
v/Kathrine.

De møbler, der skal købes, er udvalgt.

6. Forberedelse til arrangement
pinsedag i Ravnebjerg.

PÅ grund af Sprøjtefest i Ravnebjerg dagen inden
flyttes arrangementet til Ubberud Kirke.

7. Orientering om renovering af
Ravnebjerg Kirkegård, v/Carsten og Morten

Præsentation af ændret/tilrettet projekt. Rampe til kirken
er indarbejdet i planen. Projektet skal i udbud, og der
skal indhentes tre tilbud.
Kompan er ansøgt om puljemidler til legeredskaber. Der
skal afholdes møde med dem herom.

8. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Der er årsmøde i Menighedsrådenes Landsforening 10.
– 12. juni. Formanden opfordrer interesserede MRmedlemmer til at tilmelde sig.

Kassereren

Intet.

Kirkeværgerne

Intet.

Kontaktpersonen

Fraværende.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Jens Peter Illemann ønsker at være med på mail vedr.
kirkegårdsprojekt i Ravnebjerg.
Til næste møde tænkes der tanker om regelsæt for
kirkegårdene.

Aktivitetsudvalget

Orientering.

Præst

Parkering til konfirmationer 13. og 15. maj: Anne
Thaulow aftaler lån og opsætning af skilte med Peter
Wich.

Medarbejderne

Intet.

9. Eventuelt

Arrangement for personale og MR torsdag den 26. maj.

