Dato: 25.01.2018 kl. 19.00

Blad nr. 16 og 17

Referat af menighedsrådsmøde

Mødet afholdt i Ravnebjerg

Formandens initialer:
PKA

Afbud:

Inger Jørgensen og Niels Würtz

1. Fastsættelse af mødedatoer for
resten af 2018

Tirsdag d. 13. marts (Ubb.), Torsdag d.12. april:
kirkesyn og MR-møde (se punkt 4), Tirsdag 22. maj
(Ubb), Torsdag d.14. juni (Rav), Tirsdag d. 28. august
(Ubb), Torsdag d. 27. september (Rav), Tirsdag d.23.
oktober (Ubb), Torsdag d. 22. november (Rav)

Ubberud Ravnebjerg
menighedsråd

Punktet drøftet.
Vi indgår gerne samarbejde med lokale foreninger. Dog
skal vi være opmærksom på at diverse aftaler ikke
kommer i strid med at vi netop ikke er en forening – ex.
obs. på økonomiske rammer og afvikling.

2. Drøftelse af menighedsrådets
holdning til at indgå i samarbejde
med lokale foreninger om
arrangementer.
3. Sognenyt
(bilag med tilbud medsendt, der
indhentes nyt tilbud fra OAB; rådet
skal bemyndige Tom og Paw til at
træffe endelig beslutning i det
fælles udvalg)
4. Kirke- og præstegårdssyn
Fastsættelse af dato i april.

Indledningsvis påbegyndes samarbejde med Ubberud
Kultur- og bevægelseshus. Ex. omkring
børnegudstjenester med fællesspisning.

Menighedsrådet bemyndiger Tom og Paw til at træffe
beslutning sammen med det nedsatte udvalg på tværs
af sognene. (Afventer tilbud fra OAB)

Torsdag d.12. april kl.17.00. Kirkesyn udføres i
Ubberud. Dernæst kirkesyn, spisning og
menighedsrådsmøde i Ravnebjerg.
Det besluttes at orgelet skal renses.

5. Skimmelsvamp i orglet i
Ravnebjerg.
(bilag med tilbud og bilag med
udtalelse fra orgelkonsulent
medsendt)
6. Friluftsgudstjenesten anden
pinsedag
7. Babysalmesang
Skal vi søge et fortsat samarbejde
med Korup?

Men tilbud indhentes uden montering af termostatstyret
varmelegeme. Der er god luftfugtighed i kirken: 39-50%
(Tom har målt løbende). Organist Peter N. Jørgensen
indhenter opdatering af tilbuddet vi fik den 14. august.
Der søges midler hos provstiet (5 % midler)
Vi bidrager med kirketjener
Vi er villige til at indgå samarbejde. Kathrine deltager
(ex. 3 gange i løbet af hver sæson). Dette oplyses
Korup der i nærmeste fremtid skal drøfte deres tanker
om babysalmesangen.

8. Klipning af bøgehæk ved P- og
materialepladsen i Ravnebjerg

Vurderes ved kirkesynet den 12. april.

9. Udskiftning af træstolpe ved låge
til Kirkeannekset i Ravnebjerg

Tilbud er indhentet fra tømrer: egetræstolpe, maling,
nedgravning, montering: 4900 kr. ex. moms.

Tom indhenter tilbud på stolpe i trykimprægneret træ
inden beslutning træffes.
Tilbud indhentet: 4720 kr. ex. moms
10. rensning af tagrender på
Ravnebjerg kirke

Tom undersøger om nedløbsrør er renset. Ellers sættes
rensning af tagrenderne i værk.

11. Udskiftning af udendørs
kontakt til lys fra Ubberud kirke til
præstegården

Korrespondance-kontakt skyld i strømafbrydelse/relæ
går. Holmstrup El kontaktes og kontakt udskiftes evt.

12. Tilmelding til VISDA for brug af
billedmateriale.

Taget til efterretning og besluttet at vi ikke foretager os
yderligere.

13. Orienteringspunkter med bilag

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste (Niels Würtz og Kathrine Gørup
Christiansen repræsentanter)
Orientering om Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Nyhedsbrev fra Center for kristen spiritualitet.
Referat af provstiudvalgsmøder i december og januar

14. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Der er bevilget 5% midler kr. 38.125 til fugning på
Ravnebjerg kirke.
Der arrangeres fejring af 40 års fødselsdag!!! Eva og
Inge planlægger og inviterer ansatte, MR-medlemmer
og suppleanter med ledsagere samt Kathrines
nærmeste familie.
Generelt skal vi være mere obs. på vores forbrug.
Fremover sendes bilag på forbrug til Paw som fører ind
i skema, så overblik forsøges holdt.
Aktivitetsudvalg laver overbliksark over udgifter til MR.
Der laves et ”skyggebudget”!

Kassereren

Regnskabsinstruks underskrives af de berettiget MRmedlemmer.

Kirkeværgerne

Flugtdør/nødudgang i Ravnebjerg Kirke undersøges
under kirkesyn.

Kontaktpersonen

Personale skal fremover udfylde skema vedrørende
skattefri befordringsgodtgørelse. Der lægges en bunke
skemaer oppe ved orgelet til vikarer.
Der afholdes personalemøde torsdag den 8. februar kl.
12.00 i Ubberud. Her planlægges desuden datoer for
MUS og PU.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet til dette punkt.

Aktivitetsudvalget

Praktiske ting omkring fastelavn: Brian Lauritzen plejer
at opstille stillads – Tom tager kontakt. Eva køber
tønder. Jørgen drejer bat!
Der arrangeres Menighedsrådsudflugt lørdag den 5.
maj.

Præsterne

Intet til dette punkt.

Medarbejderne

Der takkes for julegaver!

15. Eventuelt

Intet til dette punkt.

