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Beslutningsprotokol 

  Møde for Ubby Menighedsråd 
Tirsdag den 22.02. 2022 kl.17:30 i konfirmandstuen 

 

DAGSORDEN BDO BEMÆRKNINGER / BESLUTNINGER 

1 Fravær fra mødet:  Helle Nielsen, Lone Hallgren. Peter Michaelsen og Kim 
Gilling Hansen. Merete Ditte Nielsen RAS 

2 Godkendelse af dagsorden: 
 

 Dagsordenen er godkendt. 

3 Formand: 
-Møbler til præstekontor 
-Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 
 
-Danmarks Kirkelige Mediecenter 
- Emner til det fælles MR. møde      
den 23. feb. 
-Fra kontaktmøde med personalet 
-Indkøb af højskolesangbog 
 
-Mikroovn til graverhus. 
-Orientering fra personalemøde 
 

 
O 
O 
 
O 
D 
 
O 
B 
 
B 
O 

 
Det er bestilt og købt. Kim har klaret det. 
Vi meddeleler Anna Haugberg Rasmussen, at vi ikke 
har mulighed for at stille med hjælpere.  
Vi har ikke midler til det i øjeblikket. 
Der var ikke yderligere emner udover de udsendte 
emner. 
Kontaktpersonen orienterede. 
Der er bevilget køb af 25 stk. Højskolesangbøger. Der 
bliver skrevet navn udenpå. 
Der er blevet bevilget en mikroovn til graverhuset. 
Kontaktpersonen orienterede. 
 

4 Næstformand: 
 

 Intet 

5 Kirkeværge: 
-Lys på kirken 
 
-Ny sop woofer (er købt) 
-Kirke vinduer utæt/rust 
 

 
O 
 
B 
O 

  
Lyset er blevet bragt i orden. To ekstra lys bliver sat op 
på nordsiden. 
Taget til efterretning. 
Udsat til senere. 
Vi ansøger provstiet om 5%-midler til reparation af 
stensætning på nordsiden. 

6 Kasserer: 
-Regnskab 2021 
 

 Udsat til næste møde på grund af sygdom. 
Provstiet har bevilget penge af 5%-midler til dækning 
af udgifter ifm. overtagelse af 
personaleadministrationen. 

7 Sognepræsten: 
Sange til gudtj. Sendes til personal. 
 

 
B 

 
Salmerne skal sendes direkte til afløseren. E-
mailadressen på afløseren oplyses af kontaktpersonen. 

8  
  

  

9 Fra sidste møde: 
 

 Intet 

10 Eventuelt: 
 

 Intet 

11 Kommende arrangementer: 
-Sogneeftermiddage? 
 
-Samarbejde med biblioteks om 
børneteater. 
 

 
 
 
 

 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afsætte tid. Tages 
op til næste møde. 
Det er blevet drøftet om et samarbejde med 
biblioteket om at arrangere børneteater, og vi ønsker, 
at det så vidt muligt bliver afholdt i kirken.  

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. 
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Mødet er et offentligt, alle er velkomne. 

 

 

 

 

 

Ubby den 22.02 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsråd 
 
 
 
__________________________  _____________________________ 
Jørgen Kaster Andresen                                Helle Nielsen 

Formand/kontaktperson   Næstformand/Sekretær 

 

 

_______________________________  ___________________________________ 

Yvonne Andersen / Kasserer   Søren Madsen / Kirkeværge 

 

 

 

______________________________  ___________________________________ 

 Lone Hallgren       Gunver Birkedal Nielsen 

 

 

Præster 
 
 
____________________    __________________  __________________ 
Kim Gilling Hansen                                      Peter Michaelsen                                            Marianne Kistrup 


