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1. Rådets 10 min.

Vi drøftede emner og dato for visionsdag, og Kathrine
går videre med de foreslåede emner. Hun vender
tilbage med endelig dato, når hun har lavet en aftale
med Hanne McCollin fra Kolding Provsti (10. juni
kl.15?).

2. Robotplæneklippere (Carsten)

Carsten har indhentet tre tilbud på robotplæneklippere.
Vi har bestemt, at der skal bruges en plæneklipper i
præstegårdshaven i Ubberud og to i Ravnebjerg. Det
billigste tilbud er accepteret.

3. Samarbejde med 3-byers
samarbejde (Carsten)

Carsten meddeler, at de 3 byer har fået bevilget
200.000 kr. af Odense Kommune. Heraf skal 100.000
kr. bruges på anlægsaktiviteter. Man kunne tænke sig
en legeplads beliggende på det frie areal ved
Ravnebjerg Kirkeanneks. Vi afventer tegninger af
projektet.

4. Kirkegårdsprojekt i Ravnebjerg
(Carsten)

Carsten orienterer om, hvor langt projektet er nået. Vi
afventer arkitektens forslag.

5. Nyt om inventarønsker til
konfirmandstuen (Kathrine)

Intet til dette punkt.

6. ”Hvor langt er projektet med
fællesgrav og plænegrave i
Ubberud?” og ”Tilbud på hegn
ved skel på Ubberud Kirkegård.” (Peter)

Landmålerne har lagt tegninger ind i det digitale
kirkegårdssystem. Peter og Kathrine aftaler den
endelige udformning med Skov Larsen ud fra det
accepterede tilbud.

7. Gennemgang af kvartalsrapport
v/ Morten

Gennemgået og godkendt.

8. Elektronisk bilagsføring
(Morten)

Morten orienterer om mulighed for tilkøb af elektronisk
bilagsføring. Det beløber sig til ca. kr. 1000,- årligt.
Forslaget er accepteret.

Der er indkommet to tilbud på hegnet. Vi afventer det
tredje, før der tages stilling.

9. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Vedr. gravsteder: Graverkontoret er i kontakt med de
sidste to debitorer.

Kassereren

Intet.

Kirkeværgerne

Carsten orienterer om, at installation af varmestyring i
kirkerne snart er gennemført.

Kontaktpersonen

Intet.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet.

Aktivitetsudvalget

Intet.

Præst

Udvalget, der arbejder med at arrangere festligheder 2.
pinsedag i Ravnebjerg - på udearealet, hvis vejret
tillader det - aftaler at mødes onsdag den 21. april.
Det er nu igen muligt at afholde gudstjenester på
plejehjemmet. Første gang bliver den 6. maj kl. 14.30.

Medarbejderne

Intet.

10. Eventuelt

Intet.

