Menighedsrådsmøde
11.12.2012

Referat fra Menighedsrådsmøde
Tid: Tirsdag den 11. december 2012 kl. 19:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne Tribondeau, Kaj Andersen,
Ove Johansen, Hanne Uhre Hansen og Henriette Bülow Skøtt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Gennemgang af forretningsorden for Ørbæk menighedsråd
Alt materiale er overdraget fra forhenværende formand Ole Sørensen til nuværende formand
Hanne Terndrup. Hanne i gang med at gennemlæse materialet.
Uddelt forretningsorden og løst gennemgået med små rettelser. Den nuværende
forretningsorden er godkendt den 19.8.2009. Alle bedes gennemlæse forretningsordenen og
komme med evt. rettelser til næste møde, hvor den gennemgås og godkendes med
underskrifter.
3. Gennemgang af opgaver og kompetencer
a. De enkelte rådsmedlemmer giver et kort resumé af indholdet i deres tildelte post

Kontaktperson Ove Johansen: Daglig ledelse overfor kirkens medarbejdere. Medarbejderne
meddeler personalesager til ham, hvorefter det videregives til resten af menighedsrådet.
Kasserer Kaj Andersen: Kontakt til regnskabsfører Henry Jørgensen.
Præstegårdsudvalg Kaj Andersen og Merethe Simonsen: Ønsker fra præsten som videregives
til menighedsrådet f.eks. omkring præstegården, salg af jord og skov fra menigheden, opgaver
udenfor kirkens mure.
Sekretær Henriette Bülow Skøtt: Skrive beslutningsreferater, udlevere materiale til
menighedsrådet, sende referater og dagsordener ud til menighedsrådet.
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Næstformand Anne Trinbondeau: Stedfortræder for formanden
Kirkeværge Merethe Simonsen: Daglig drift og tilsyn med alt indenfor murene (kirken,
kirkegården og graver- hus), kontakt til graveren, styrer i samarbejde med graveren det
elektroniske system GIAS med oplysninger om grave m.m. Ved henvendelse til kirkens
medarbejdere har graveren ansvar for kirkegården og graver- hus og kirketjeneren har ansvar
for kirken og kapellet.
Regnskabsfører Henry Jørgensen: Valgt udenfor menighedsrådet, laver budgetter, regnskab,
løn til medarbejderne, modtager indbetalinger for grave m.m., underretter menighedsrådet
ved indbetalingsproblemer.
Formand Hanne Terndrup: klargøre dagsorden, indkalde til møder, varetage at alle regulativer
og det lovmæssige overholdes, underskrive regnskabsbilag og udbetalinger, uddelegere
opgaver og have overblik
Kirke – og kirkegårdsudvalg Anne Tribondeau, Ove Johansen og Henriette Bülow Skøtt:
Samarbejde med kirkeværgen omkring store opgaver på kirken m.m.
B) Nedsættelse af aktivitetsudvalg:
Følgende valgt: Hanne Uhre Hansen, Ove Johansen, Anne Tribondeau, Per Høegh
(stedfortræder udenfor menighedsrådet) og Henriette Bülow Skøtt.
Aktivitetsudvalget varetage planlægning af aktiviteter i kirken samt hjælp til udarbejdelse af
Kirkebladet. Deadline til næste blad er 1. februar. Hanne Terndrup skriver indlæg fra
menighedsrådet til dette, hvorefter det går på skift mellem menighedsrådsmedlemmerne. Alle
bedes skrive ca. 10 linier om sig selv til næste kirkeblad. Hanne Terndrup har kamera med til
næste møde, så der kan tages foto af hele menighedsrådet.

4. Meddelelser fra
a. Præst
- Nytårsgudstjeneste 1.1.2013 klokken 15.30 med portvin og kransekage i
våbenhuset efter gudstjenesten. Ove Johansen sørger for indkøb af dette
og deltager i uddeling af dette.
b. Formand
- Brug ”Den Digitale Arbejdsplads” DAP. Er vigtig ift. meddelelser fra Provsti,
Stift og andre. Tjek den ofte. Kun Hanne Terndrup der svarer på mails
derfra.
- Forhenværende formand Ole Sørensen har overdraget nye og
igangværende opgaver.
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c.
d.
e.

f.

- Uddeling af papir med folkekirkens organisation.
Medarbejderrepræsentant
- Ingen er valgt endnu.
Kirkeværge
- Intet.
Regnskabsfører
- Uddeling af Årsbudget 2013 som bedes læst igennem til næste møde. Vær
klar med spørgsmål.
Personaleudvalg og kontaktperson
- Indkalder til møde i januar med kirkens personale.

5. Fastlæggelse af møder i 2013
Uddeling og fastlæggelse af møde- datoer for 1. halvår i 2013.
6. Eventuelt (dette punkt bør begrænses mest muligt, har i punkter vi skal tale om, skal det på
dagsordenen.)
Merethe: Gren på bøgetræ i Ørbæk Præsteskov ved Bøgevej skal beskæres. Hanne Terndrup
kontakter skovfoged Karsten Mengel.
Kaj: Vigtigt at benytte mikrofonen ved større arrangementer i kirken, så alle tilstedeværende
kan høre det talte.

Mødet slut klokken 21.05.
Referent Henriette Bülow Skøtt
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