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Beslutningsprotokol
Møde for Ubby Menighedsråd
Tirsdag den 23.11.2021 kl.17:30 i konfirmandstuen
DAGSORDEN
1 Fravær fra mødet:

BDO BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER
Kirsten Mortensen, Kirsten Nielsen

Deltagere i mødet:

Marianne Kistrup, Peter Michelsen, Kim Gilling Hansen,
Lone Hallgren, Gunver Nielsen, Jørgen Andreasen,
Yvonne Andersen, Helle Nielsen, Søren Madsen

2

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

3

Formand:
-Kirsten Rud Mortensen ønsker at
udtræde af menighedsrådet.
-Valg af:
-Formand.
-Næstformand.
-Kirkeværge.
-Kasserer.
-Kontaktperson.
-Sekretær.
-§9 stk.9 Underskrive Dokumenter

B

Godkendt

B
B
B
B
B
B
B

Jørgen Andresen 6 stemmer
Helle Nielsen 5 + 1 blank stemmer
Søren Madsen
Yvonne Andersen
Jørgen Andresen
Helle Nielsen/Lone Hallgren
Formand og Næstformand

B

Bevilget ca. 700 kr. årligt til forsikring

-Indkøb af tablet/Ipad til dem som
ikke har adgang til PC.

B

Alle skal være forberedt inden mødet. En enkelt får alt
materialet i papir, så behovet eksisterer ikke. Dog er
bevilget tablet til formand incl. dataadgang.

-Mødeplan 2022.

B

Godkendt.

-Forsikring af penge i pengeinstitut
i mod hackerangreb skal vi
indhente tilbud.

4

5

Næstformand:
-Temaaften om visioner for kirken
B
evt. et fælles projekt i Hvidebæk
pastoratet.
Se Menighedsrådenes blad nr.09 21
på bagsiden af bladet.
Kirkeværge:
-Arbejdstilsynet rapport vedhæftet.

-Lønstigning til Sct. på kr 93,95
pr.mdr.

Enighed om at indkalde Landsforeninges
Udviklingsenhed til en temaaften om visioner.
Indbydelse sendes til pastoratet. Afholdes i
sognegården i Fuglede. 1.kvartal. Derefter kan vi
arbejde videre i de enkelte råd.

O

Møde sættes i stand mellem arbejdstilsynet, arkitekt,
provst, menighedsråd m.fl. om løsning. Arkitekt HS står
for indkaldelse.

O

Til efterretning

Side 2 af 2
Blad nr. 691
-Gravearbejde på kirkegården,
gangbelysning og en ekstra
kirkebelysning ved toiletbygning
6

Kasserer:
-3. Kvt. Regnskab gennemgang
-Budget 2022 til godkendelse.
Merete Ditte Nielsen

O

Kabler er lagt ned. Mangler stadig elektriker der kan
slutte det til.

B

Godkendt

B

Godkendt
Ubby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52704928, Budget
2022, , Endelig budget afleveret d. 23.11.2021 18.34
Bilag fremsendes fremover sammen med dagsorden.

- Ved køb: Godkendelse af køb,
hvem betaler, skal regningen deles
imellem de 6 sogne,
ved arrangementer skal fakturaen
medfølge eller dagen efter.

B
De aftalte regler gennemgået.
Taget til efterretning.

Honorarblanket underskrevet af de respektive parter.
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Sognepræsten:
-Skal vi have et aktivitetsudvalg, og
hvem vil være med i udvalget.

D

Afventer teamaften om visioner.

Bevilget en bog med stor skrift til Marianne.
8

-Vejkirke. Skal vi fortsætte som
vejkirke

9

Fra sidste møde:
-Annoncer hvor mange blade?
Nordvest Nyt, Ugeavisen og
Ugebladet i Høng området

Ja.

B

10 Eventuelt:

11 Kommende arrangementer:
-Julekoncert, Hvem står for det? Ud
over Helle Nielsen

Vi benytter kun Ugeavisen Kalundborg til annoncer.

Fredag 10.30 uddeling af julestjerner på Enggården
Julegudstjeneste kl 16.30 14.12.på Enggården
Er planlagt
D

Afventer temaaften om visioner.
-Sogneeftermiddage første halvår
2022 er der nogen der vil stå for
det?

D

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.

