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Beslutningsprotokol 

Møde for Ubby Menighedsråd 

Torsdag den 22. oktober kl. 17.15 i Ubby præstegårds konfirmandstue 

PUNKT BDO DAGSORDEN BESLUTNING/BEMÆRKNINGER 

1 Fravær fra 
mødet 

-   
Marianne Kistrup 

2 Godkendelse af 
dagsorden 

B    

3 Lukket punkt B … …. 
 

B   

B   

4 Regnskabsfører B Kvartalsrapport 
 

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. 

  B Revisionsrapport Formand og Kirkeværge har fået h.h.v. 6 og 4 
kr. for meget i løn pr. måned.  
Godkendt, at der ikke gøres  noget ved det 
og at vi sikrer, at det nye menighedsråd får 
de korrekte satser. 

  B Regnskab over anlægsmidler, jf. 
beregning. 

Anmoder om at der overføres kr. 105.175 

5 Formand D Varme i kirken ved kor. Sct. Olai styrer varmen til de arrangementer 
der står på gudstjenestelisten.  
Aftalt at vi sender en liste til sct. Olai og de 
øvrige planlagte aktiviteter fra det nye 
kirkeblads start, som de så koder ind. 

   Fælles menighedsrådsmøde Godkendt, at man går tilbage til de gamle 
tider. 
2 gudstjenester er taget væk juleaften i f t de 
12 der var planlagte. 
Der skal tilmelding til juleaften. 

     

6 Næstformand   Beskyttelse til organist...Tømrer til at kigge 
på et beskyttelseskjold rundt om orglet. 
Anne-Marie snakker med Tømrer. 
 
Kirketjenere har opgaven med at være 
”politibetjent” i forhold til pladser og corona. 
 

7 Kirkeværge    

O/B Status på projekter 
- Vand i kælderen 
- Lys/censor udenfor på 

kirkegården 

 
Det nye råds opgave. 
Der er sat ny cencor op ved kirkedøren.  
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Godkendt, at cencor ved p-plads ved 
præstebolig tilsluttes/repareres. 
 

  B    

    
 

 
 
 

8 Kontaktperson -    

9 Sognepræsten D 
 
 

Kirkebladet til trykkeren 3.11. 
 

Hvidebækaften d.21.1. i forsamlingshuset 
Rasmus Birkerød 
Hvidebækaften 25.2. med Anne Catrine 
Riebitzki. 
 
Forslag - Arrangement for børn – Kirsten og 
Kirkemusen – fredag i uge 7. 5 for -10 år. 
Drøftes i aktivitetsudvalg. 
 
18.2. sogneeftermiddag  
18.3. sogneeftermiddag 
 
26.11 sogneeftermiddag – vibeke og ny 
kirkesanger – det praktiske tager vi os af. 
 
Præstekrave -  den ene væk og den anden 
renses. Kim kontakter stiftet. 
 
 

10 Kirkelige 
aktiviteter 

O  
 

Fællesgudstjeneste flyttet – Bodil Terkelsen 
og Anders Eiwind Nielsen - 14.3.2021. 
 
 
 
 
 

11 Kommende 
arrangementer 

O Trinity – julekoncert 
 
 
 

Godkendt. 
Sandwich til koret. 
Gløgg og æbleskiver serveres bagefter. 

12 Eventuelt 
(punkter under 
eventuelt kan 
ikke besluttes) 

-  Kirkekaffen genoptages  

13 Næste møde   Dette er sidste møde i dette råd. 

Ubby den 22.oktober 2020 
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_________________________________ 

Helle Nielsen / Formand  

 

   

_________________________________ 

Anne-Marie Jørgensen / Kirkeværge 

 

 

_________________________________ 

Ellen Bisgaard 

 

 

 

_________________________________ 

Gunver Birkedal Nielsen / Kasserer og Kontaktperson 

 

 

 

 

 

 

Sognepræsterne: 

 

_____________________ 

Kim Gilling Hansen 

( Næstformand ) 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Peter Michaelsen 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Marianne Kistrup 

 


