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Beslutningsprotokol
Møde for Ubby Menighedsråd
Tirsdag den 11-05 2021 kl.17:30 i konfirmandstuen
DAGSORDEN
1 Fravær fra mødet:

BDO BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER
Peter Michelsen og Kim Hansen
Lone Hallgren og Marianne deltog kun under punkt 6.

2

Godkendelse af dagsorden:

3

Formand:
-Ombygning af toiletbygning.

O

Der er sat nye døre og vinduer i toiletbygning.

-Idrætscirkulæret til menig MR

B

Godkendt – udbetales ved novemberlønnen.

-DAP Digitale ArbejdsPlads

B

Formand sender på privat mail og DAP

- Kristelig dagblad til formand.

B

Godkendt

-Telefonpenge

B

Søren og Jørgen bevilget ifølge.takst

-aktivitetsudvalgs repræsentant.
YA og GBN

B

Godkendt

4

Næstformand:

5

Kirkeværge:
-Lys kirkegård. Hvad gør vi?
-Skabe til sakristi
Ikea eller tilbud.

6

Kasserer:
-Gennemgang af Regnskab. Merete
(første punkt når mødet begynder)
-Regnskabsinstruks.
-Første behandling af Budget 2022

Godkendt.

Ikke noget

D
B

Kirkeværge indhenter overslag på lys på kirkegård –
incl. Styring af lys på kirken.
Godkendt tilbud kr. 18.500

Kvartalsrapport 1.1. -31.3.2021 godkendt.
B
B
B

I regnskabsinstruksen står der, at vi er bruger
elektronisk godkendelse.. Det er noget vi skal
fremadrettet ift. Revision. Der bestilles et EANnummer, så faktura kommer ind i systemet den vej.
Ønsker til budget 2022
Hegn ud mod marken ( nord/vest) kr. 35.000 ( frie
midler )
Kirkemuren kr. 41.625
Renovering/omlægning Terrasse 27.500 ( ødelagt af
træerne ) ( frie midler )
Skabe til sakristiet kr. 18.500 ( pladsmangel ) ( frie
midler)
Budgettet
Ubby Sogns Menighedsråd, CVR 52704928,
budget2022, bidrag budget afleveret d. 11.5.2021
18.20.
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7

Sognepræsten:
Hjemmeside?

Drøftet forskellige muligheder. Vi ønsker ikke at betale
yderligere til vedligholdelse, da vi selv kan opdatere for
Ubby sogn, hvis vi kan få udleveret koderne.

8
9

Fra sidste møde:
-Forretningsorden 2021
-Coop kort
-Nøgler

10 Eventuelt:

B
O
O

Godkendt
Kort til Coop kan udleveres hvis behov.
Tages med på næste møde, da der er nye nøgler på
vej. Der er købt 4 ekstra nøgler
Kirkesyn:
- Små vinduer i kirken – Formand henter tilbud
- Utæt kirkedør – Håndværker – træramme –
arbejdes videre med.
- Restaurering af sakristiet – Kalkekspert kontaktes
- Kirkemur – kalkning – nu
- Præstegården kalkes ( sidste års penge )
- Reparation af kirkemur nu
- + lidt småting hist og pist. ( sættes i gang )
Drøftelse af vision af vores kirke – hvordan får vi flere i
kirken….hvad vil vi i vores kirke? Drøftes videre på
menighedsrådsmøde.

11 Kommende arrangementer:

Ingen.
Næste møde 15.6.kl 17.30

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet dagsorden vil blive
udsendt 7 dage før mødet.

Mødet er et offentligt, alle er velkomne.

Ubby den 11. 05 2021
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Menighedsråd

__________________________

_____________________________

Jørgen Kaster Andresen
Formand

Helle Nielsen
Næstformand/Sekretær

_______________________________
Yvonne Andersen / Kasserer

___________________________________
Søren Madsen / Kirkeværge

______________________________
Lone Hallgren / Kontaktperson

___________________________________
Gunver Birkedal Nielsen

Præster

____________________
Kim Gilling Hansen

__________________
Peter Michaelsen

__________________
Marianne Kistrup

