Ubberud-Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 7. juni 2022 kl. 19.00

Blad nr.17

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ubberud

Formandens initialer:
MH

Afbud:

Jens Peter Illemann

1. Fremadrettet rollefordeling i MR
mht. kontaktpersonposten.

Drøftelse.

2. Budgetønsker 2023. Endelig
valg/indstilling af tilbud v/Jens
Erik.

3 projekter indarbejdes i budgetønsker:

3. Menighedsrådet som arbejdsgiver, løn.
Medarbejderrepræsentant og
ansatte deltager ikke i dette
punkt.

Intet til referat.

4. Forslag om at stille 1 stk. vase
gratis til rådighed pr.
urnegravsted ved grave med
plade i plæne.

Forslag vedtaget.

5. Ny hjemmeside. Valg i forhold
til de indhentede tilbud - og
igangsætning af projektet (Jens
Erik).

Det besluttes, at tilbud fra DKM accepteres. Jens Erik
taler med konsulent fra firmaet og aftaler nærmere.

6. Indkøb af ny kaffemaskine til
Ravnebjerg Kirkeanneks

Tina undersøger priser på ny kaffemaskine med
vandindtag. Hvis beløbet er under kr. 4000, indkøbes
der et eksemplar.

7. Midtvejsstatus på nytårsforsætter.

Til næste møde i august skal der være en drøftelse af
fællesarrangementer og -særgudstjenester (årshjul).

8. Datoer for efterårets MR-møder

Torsdag den 18/8 i Ravnebjerg, torsdag den 22/9 kl.
16.00 kirke- og præstegårdssyn i Ravnebjerg, derefter
Ubberud og afsluttende MR-møde (Ubberud), onsdag
den 12/10 i Ravnebjerg, torsdag den 17/11 i Ubberud.

9. Udflugt for ansatte og MR den
19. juni.

Planlægning og tilmelding.

1) kirkegårdsprojekt, 2) rampe og stenlægning ved
Ravnebjerg Kirke, 3) skabe til konfirmandstuen. Ønsker
indarbejdes i budgetbidrag 2023, som uploades i
Økonomiportalen og sendes til godkendelse hos MRmedlemmer.

10. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Intet

Kassereren

Intet

Kirkeværgerne

Peter W. er i gang med at indhente priser på
elektroniske låse til kirkerne.

Kontaktpersonen

Intet

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet

Aktivitetsudvalget

Intet

Præst

Pinsedag med efterfølgende hygge veloverstået.
Veloverstået tur til Kongernes Jelling med 3. klasser fra
Ubberud Skole. Konfirmandholdene flyttes til torsdag
det kommende år.

Medarbejderne

Intet.

11. Eventuelt

Forslag om, at alle MR-møder starter med en sang.

