Ubberud-Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 19. maj 2022 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ravnebjerg

Afbud:

1. Menighedsrådet som arbejdsgiver v/Kathrine

Blad nr.16

Formandens initialer:
MH
Jens Peter Illemann, Inge Krogh Würtz, Irma Boysen,
Peter Nørskov Jørgensen.
Drøftelse af, hvilke opgaver der er vigtige i forhold til
menighedsrådets rolle som arbejdsgiver.
Punkt til næste møde: afklaring af den fremadrettede
rollefordeling i menighedsrådet mht. kontaktpersonfunktionen.

2. Ordensregler på kirkegårdene –
fortsat fra sidst. Alle.

Sanne Andersen har lavet udkast til nyt reglement, som
skal udleveres til alle gravstedsholdere. Udkastet
godkendes med få justeringer. Forslag om at stille 1 stk.
gratis vase til rådighed pr. urnegravsted. Forslaget skal
på som beslutningspunkt til næste møde. Jens Erik og
Sanne indarbejder i fællesskab de vedtagne justeringer
i reglementet.

3. Aftalen med Skov Larsen
v/Carsten

Aftalen om drift af kirkegårdene sendes planmæssigt i
udbud i 2023.

4. Budgetønsker 2023 v/Jens Erik

Anlæggelse af rampe til Ravnebjerg Kirke udgør et
selvstændigt projekt og budgetønske i forhold til det
øvrige kirkegårdsprojekt.
Ud over ønsker fremlagt til sidste møde besluttes det, at
der skal indhentes tilbud på havemøbler til Ravnebjerg
(Morten).
Alle indhentede tilbud på anskaffelser vedr. budget
2023 skal være klar til næste mr-møde (3 indhentede
tilbud pr. ønske).
Vedr. ny hjemmeside beslutter MR, at projektet skal
gennemføres i 2022 og altså IKKE indgå i budgetønsker
til 2023.
Indkøb af ny kaffemaskine til Ravnebjerg Kirkeanneks
skal på som beslutningspunkt til næste møde (for lille
anskaffelsessum til budgetønsker 2023).

5. Projekt Ravnebjerg Kirkegård v/
Morten

Rundvisning på Ravnebjerg Kirkegård, hvor Carsten og
Morten orienterer om projektet.
Der er afholdt møde med konsulent fra Kompan vedr.
puljemidler til legeredskaber, og de er positivt stemt
over for projektet.

6. Fastlæggelse af datoer for
efterårets menighedsrådsmøder

Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde på
grund af, at flere medlemmer ikke er til stede.
Næste menighedsrådsmøde flyttes til tirsdag den 7. juni
kl. 19.00 i konfirmandstuen i Ubberud.

7. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Intet.

Kassereren

Intet.

Kirkeværgerne

Peter W. indhenter tilbud på elektroniske låse til
kirkerne – er bevilget og med i budget 22.
Der indhentes tilbud på rullegardin til erstatning for
defekt gardin i Ravnebjerg Kirkeanneks.

Kontaktpersonen

Ikke til stede.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Ikke til stede.

Aktivitetsudvalget

I forlængelse af pinsedags gudstjeneste i Ubberud Kirke
bydes der på en sandwich i området ved skovkirkegården/lapidariet.

Præst

Afslutning for årets konfirmander. Arrangement med
traktement i form af pizza.

Medarbejderne

Medarbejderrepræsentant fraværende.

6. Eventuelt

Planlagt udflugt for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer Kr. himmelfartsdag udsættes evt.

