Ubberud Ravnebjerg
Menighedsråd

Dato: 20. maj 2021 kl. 19.00

Blad nr.06

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Mødet afholdes i Ubberud

Afbud:

Peter N. Jørgensen, Eric Wanscher, Jens Erik Hjelm
Rasmussen.

1. Rådets 10 min.

Kathrine forbereder næste mødes ”10 minutter” – og
giver derefter stafetten videre.

2. Budget 2023.

Åben kirke (elektronisk lås). Inge undersøger
mulighederne.
Møbler til konfirmandstue i Ubberud.
Bemærkning vedr. kalkning af Ubberud kirke indvendig:
Nationalmuseet er under corona kommet bagud i
processen. Derfor påbegyndes kalkningen sikkert først i
budget 2023.
Midler til anlæg af Ravnebjerg kirkegård. Overslag fra
landskabsarkitekten indhentes.
Obs på fortsat budgettering af børnekor (Morten
undersøger).

3. Indkøb af ny mobiltelefon til
præst.

Der indkøbes mobiltelefon. Ca. 6000 kr.

4. Efterspørgsel af mulighed for at
se, hvilke fakturaer der er blevet
godkendt og sendt videre i
systemet. Ikke muligt p.t. i
Brandsoft (Peter Wich).

Regnskabskontoret er orienteret om vores ønske.

5. Manglende adgangsvej til loft
over våbenhuset i Ubberud
Kirke. Forslag om at bestille
tømrer til at lave inspektionslem
i loftet (Peter Wich).

Peter Wich kontakter provstiet.

6. 2. pinsedag i Ravnebjerg.

Orientering.

7. Visionsdag for MR den 10. juni

Programmet gennemgået. Kathrine skriver ud
vedrørende valg af menu.

8. Datoer for menighedsrådsmøder i efteråret 2021.

12. august (Ravnebjerg), 23. september (Ubberud)
(inklusive kirkesyn med start kl. 17.00 i Ravnebjerg), 28.
oktober (Ravnebjerg), 25. november (Ubberud).

9. 10. Opdatering af personalehåndbog (Inge Würtz).

”Personalepolitik” udleveret. Gennemgås på næste
møde.

Sagsnummer CS0614014.

Hvis der gives tilladelse, etableres lemmen i loftet.

10. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Jens Erik indtræder i bestyrelsen ved Tværkulturelt
Samarbejde i Odense (FTS).

Kassereren

Sognemedarbejder Tina roses for upload af bilag. Det
fungerer bare.

Kirkeværgerne

Arbejdsbord opsættes i arkiv/kopirum i Ubberud.
Skumringsanlæg er sat op i Ravnebjerg.
Varmestyringen: Vi afventer Danfoss!

Kontaktpersonen

APV-samtaler er gennemført. MUS er ligeledes under
afvikling.
Sognemedarbejder Tina skal på kursus i januar 2022
(vedligehold af kirker etc.). Menighedsrådet afholder
udgifter.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Der udarbejdes ny aftale mellem præst og
menighedsråd om betaling af varmebidrag.

Aktivitetsudvalget

Møde i Ubberud Kulturhus den 27. maj kl. 19.00.

Præst

Orientering om genopstart af børnekoret.

Medarbejderne

Intet til dette punkt.

11. Eventuelt

Den 14. juni udlånes Kirkeannekset til styregruppen i
samarbejdet Ravnebjerg/Holmstrup/Brændekilde
(Borgerne bestemmer).

