Ubberud-Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 12. oktober 2022 kl.
19.00

Blad nr.21

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ravnebjerg

Formandens initialer:
MH

Afbud: Inge Würtz

1. Budget 2023, udkast. Bilag
udsendt.

Udkast til budget gennemgået. Forlag til ændringer kan
sendes til Morten og Jens Erik senest ved udgangen af
uge 43. Endelig behandling af budget 23 på næste
menighedsrådsmøde.

2. Installation af kølekapacitet i
kapellet på Ubberud
Kirkegård. Henvendelse fra
Hjallese Provsti.

Der arbejdes på i et fællesskab med Åsum, Næsby,
Dalum og Tornbjerg at lave en fælles udbudsrunde
vedr. kølekapacitet til kapeller. Det overvejes, om
kapellet i Ravnebjerg egner sig bedre til formålet. Vi
meddeler provstiet, at der ikke er nogen katafalker i
Ravnebjerg (Peter).

3. Grøn kirke og besparelser (v/
kirkeværgerne).

Drøftelser af besparelser og evt. certificering som ”Grøn
Kirke.” Det vedtages, at lys på kirkegårdene slukkes kl.
22.00 i stedet for som nu kl. 24.00.

4. Indkøb af afstivning og
gangbro til brug ved
begravelser.
(v/kirkegårdslederen)
5. Julefrokost

Peter Wich tager punktet, da kirkegårdsleder ikke er til
stede. Der er kun 1 leverandør i DK. DSN kan levere
produktet. Tilbud modtaget. MR vedtager, at der
bestilles 2 stk., 1 til hver kirkegård.
Vi deltager i den fælles julefrokost i UKB den 2. dec.
Der sendes invitation ud til ansatte og
menighedsrådsmedlemmer med ledsagere samt Lene
og Susanne, præsterne fra Korup.

6. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Intet.

Kassereren

Intet.

Kirkeværgerne

Peter Wich: Understrygning mangler på tagsten på
Ubberud Kirke. PW undersøger, om tømrerne, der
vedligeholder taget, kan klare opgaven. Opgaven
igangsættes.
Lås i pengeskab i Ravnebjerg Kirke kan skiftes til digital
lås. Tilbud modtaget. Opgaven igangsættes.

Kontaktpersonen

Forslag om socialt og fagligt arrangement for
medarbejderne; evt. i starten af januar.
Der indkaldes til medarbejdermøde.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet.

Aktivitetsudvalget

Fastelavnsgudstjeneste flyttes til søndagen efter
fastelavn kl. 14.00 i Ravnebjerg.

Præst

Kathrine undersøger mulighederne for og reglerne for
julehjælp.

Medarbejderne

Intet.

7. Eventuelt

Intet.

