Dato: 12.04.2018 kl. 17.00

Blad nr. 21

Referat af menighedsrådsmøde

Mødet afholdt i Ravnebjerg

Formandens initialer:
PKA

Afbud:

Niels Würtz, Tom Christiansen, Peter Nørskov Jørgensen

1. Anmodning om udtræden af
menighedsrådet

Anmodningen fra Tom Christiansen er imødekommet.

2. Valg af kirkeværge for
Ravnebjerg kirke

Vi prøver i første omgang at finde kirkeværge fra
Ravnebjerg-området (ikke-medlem af menighedsrådet).

3. Udskiftning af træstolpe ved
låge til Kirkeannekset i Ravnebjerg

Tilbud indhentet fra anlægsgartner Skov Larsen
kr. 5625 (inklusiv moms).

Ubberud Ravnebjerg
menighedsråd

Tidligere indhentet tilbud på kr. 4900 (eksklusiv moms),
se referat 25. januar 2018.
Det besluttes at Skov Larsen bestilles til udskiftningen
af stolpen.
4. Rensning af tagrender på
Ravnebjerg kirke

Under kirkesyn blev nedløbsrør undersøgt og renset.

5. Lamper ved sti fra Ubberud kirke
repareret.

Holmstrup El har udført arbejdet. Ca. 12.000 kroner.

6. Orienteringspunkter med bilag

Biskoppens nyhedsbrev marts 2018

Jf. referat fra 25. januar 2018, hvor problemet blev
påpeget.
Referat af provstiudvalgsmøde i marts

7. Orienteringspunkter uden bilag
Formanden

Intet til dette punkt

Kassereren

Intet til dette punkt

Kirkeværgerne

God daglig kontakt mellem kirkegårdsudvalg og
anlægsgartnerne.

Kontaktpersonen

30. april: al ferie og særlige ferie-fridage afholdt af
personalet.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Ubberud:
Vandrør udskiftes på kirkegården (Paw Kingo kontakter
VVS-mand).
Murerarbejde: hul i våbenhus/ved døren. Puds
repareres i kirken indvendig, Hul i mur ved graverhus
repareres (Jørgen Hansen kontakter murer)
Lås udskiftes i kapel, til fyrrum, i dør til tårn og til skabet
i kirken (dåbsfad og messehagler). Jørgen Hansen
tager kontakt.
Der er foretaget indkøb af vaseholder og river til
kirkegård for kr. 2961,25.
Ravnebjerg:
Murerarbejde: reparation af hul ved fyrrum i Ravnebjerg
(Jørgen Hansen tager kontakt).

Eftersyn af lydanlæg bestilles (Oticon/Kathrine tager
kontakt).
Gavl ved maskinhus forbedres (tømrer kontaktes af
Jørgen Hansen. Tilbud indhentes og fremlægges på et
menighedsrådsmøde).
Ventilator på toilet. Stikkontakt ved orgel samt
vandvarmer ved kapel (Paw Kingo kontakter elektriker)
Aktivitetsudvalget

Orientering om udflugt den 5. maj (til Ryslinge
Valgmenighed)
Jørgen og Kathrine har deltaget ved
aktivitetsudvalgsmøde i Kulturhuset. Der aftales
fællesarrangementer.
Birgith har taget kontakt til Forsamlingshuset i
Ravnebjerg som ønsker at indgå et samarbejde.

Præsterne

2. pinsedag: kirketjener Find deltager og der bestilles 75
pølsebrød fra Ubberud (Inge Würtz bestiller – afleveres
i Bellinge Sognegård kl. 9.30 den 21. maj).
AV Center (Søren Maibom) kommer og tjekker anlæg i
konfirmandstuen i Ubberud. Kathrine sørger for at
skrive en kort vejledning til af anlægget/projekter.

Medarbejderne

Marilou ønsker en ”teleskopstang” til rengøring i
Ravnebjerg (indkøb tillades).

8. Eventuelt

Intet til dette punkt.

