Ubberud-Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 18. august 2022 kl.
19.00

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ravnebjerg

Afbud:

Blad nr.19

Formandens initialer:
MH
Irma Boysen, Peter Nørskov Jørgensen

1. Budgetsamråd v. Morten

01.09.2022 kl. 19.00 i Korup Sognegård. Carsten og
Jens Erik deltager. Jens Erik tilmelder.

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal (vedhæftet
som bilag), v. Jens Erik.

Kvartalsrapport godkendes af MR. Der laves en note
om forbrugsafgifter i præstegården.

3. Årshjul for aktiviteter i kirken.

Drøftelse af mulighed for at afholde børnegudstjenester
med fokus på mad og fællesskab.

4. Høringssvar til Landsforeningen af Menighedsråd v. Morten.
Mail vedhæftet.

Orientering. Formanden udarbejder høringssvar.

5. Elektronisk låsestyring. Beslutning vedr. alarm og leverandør
v. Peter.

Peter W. har indhentet 3 tilbud. MR vælger at gå videre
med et af tilbuddene. Desuden vil der være en mindre
udgift til tømrer og murer til reparation.
Forslag om at sætte alarm på altertavle og krucifiks,
som er uerstattelige.

6. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Biskoppen har inviteret til landemode den 24. sept. i
Odense Domkirke.
Forespørgsel om lov til at fotografere kirkerne med
drone og lægge billeder ud til gratis benyttelse på
hjemmeside. MR siger ja under forudsætning af, at
gældende lovgivning overholdes.

Kassereren
Orientering. Forslag om elektronisk vikarseddel, der
skal udfyldes og sendes via sikker forbindelse.
Kirkeværgerne

Ravnebjerg: Der har været besøg af klimakonsulent,
som anbefaler anskaffelse af et hygrometer til hver af
kirkerne.
Ubberud: Drøftelse af kalkningshyppighed for kirken.

Kontaktpersonen

Intet.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Drøftelse af regler for gravsteder.

Aktivitetsudvalget

Orientering om Ubberuddagen.
Høstgudstjeneste den 25. sept. kl. 11.00 i Ravnebjerg.
Kathrine udsender invitationer til 5 års dåbsjubilarer.

Præst

Der indkøbes gave til kordegn i Paarup, som går på
pension.

Der indkøbes en blomst, som skal stå i konfirmandstuen
og en, som skal stå ved indgangen.
Medarbejderne

Intet.

7. Eventuelt

Drøftelse af arbejdsmiljø inden for kirken.

