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1. Rådets 10 min.

Intet til referat.

2. Drøftelse af kurser

Kathrine laver aftale med oplægsholder fra Kolding
Provsti vedr. arrangement om visionsarbejde for
menighedsrådet - gerne en lørdag formiddag i løbet af
dette forår. Oplæg, frokost, debat og måske en lille
udflugt.

3. Lån af Annekset (Carsten)

Carsten spørger på vegne af det landsbysamarbejde,
som Ravnebjerg deltager i, om tilladelse til at låne
Annekset til afholdelse af møde. Forsamlingshuset er
udlejet pågældende dag. MR siger JA til at udleje huset
til dette møde. Landsbysamarbejdet skal betale for
efterfølgende rengøring af Annekset plus andre
eventuelle ekstraudgifter, der kan blive tale om.
MR skal fastlægge nærmere retningslinjer for, hvem
kirkernes lokaler kan udlejes til.

4. Gennemgang af årsregnskab
(Morten)

Menighedsrådet har på mødet godkendt udkast til
årsregnskab 2020. Efterfølgende har MR skriftligt
godkendt det fremsendte endelige årsregnskab
"Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
34673403, Regnskab 2020, Afleveret d. 12-03-2021
13:31."

5. Virksomheds-ID (Inge)

Inge efterlyser virksomheds-NEM-ID til Kirkekassen til
brug ved kursusansøgning. Morten har dette. Inge
sender ansøgning til Morten, der ekspederer den.

6. Hvordan kommer vi videre med
Ravnebjerg Kirkegård? (Budget
2022 – senest 15.06.21)

Det nedsatte udvalg har holdt møde, og Carsten har talt
med arkitekten, som har udarbejdet projektplan.
Carsten skal holde møde med arkitekt om indarbejdelse
af udvalgets forslag i allerede eksisterende plan.
Herefter færdiggøres projektplanen, og når den er
godkendt, indhentes tre tilbud på udførelsen.
Gennemføres i år, eller, hvis det ikke kan nås, næste år
(budget 22).

7. Ændring af gamle mailadresser
på fakturaer

Fremadrettet skal den, der modtager post med
forkert/udgået mailadresse, sørge for at få rettet den.

8. Nyt fra Medieudvalget

Udvalget har holdt møde. Eric har taget kontakt til
Videnscenter på SDE med henblik på hjælp til
streaming af gudstjeneste i påsken. Vi kan låne
nødvendigt udstyr og person(er) til betjening af dette.
Eric laver aftale med konsulent for test af udstyr.
Eric undersøger, hvad det vil koste at få indlagt Fibernet
i Ubberud Kirke.

MR vedtager, at vi i 2021 skal have ny hjemmeside. Der
er plads i budgettet, da samarbejdet med Kulturhuset er
billigere end tidligere løsning.

9. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Anne orienterer om, at der er 10 debitorer vedr.
gravsteder. Der tages kontakt til disse.

Kassereren

Ikke yderligere.

Kirkeværgerne

Peter Wich har bedt om tilbud på opsættelse af
akustikloft i konfirmandstuen. Mangler fortsat at
modtage to tilbud – herefter udføres opsætningen.
Vedr. opsætning af hegn ved skel på kirkegård: venter
på at modtage tilbud.
Carsten har af sikkerhedsmæssige årsager bestilt
opsættelse af hegn omkring container i Ravnebjerg.
Firmaet Thomo har repareret kirkeklokkerne
(overbrændt ledning).
Fugerne på Annekset: Tilset af murer, der mener, at
flere forskellige firmaer har været ”inde over.” Anne
undersøger, om dette er tilfældet

Kontaktpersonen

Der skal afholdes medarbejdersamtaler og udarbejdes
APV – udfyldes skemaer.
Inge indkalder til personalemøde inden for den
nærmeste fremtid.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet til referat.

Aktivitetsudvalget

Intet nyt aktuelt pga. corona-situationen. Måske sker
der i fremtiden ændringer i det lokale samarbejde
(Ubberudaftalen).

Præst

Indkøb af borde og stole til konfirmandstuen: Kathrine
går videre med sonderinger og indhenter konkrete
tilbud.
Vedr. påske: Kathrine arrangerer sang og/eller
gudstjeneste på Plejecentret – alt efter mulighederne.
Måske udendørs med deltagelse af musik.

Medarbejderne

Intet til referat.

10. Eventuelt

Næste MR-møde 15. april i Ravnebjerg.

