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Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 10. april 2013.
Tid: Onsdag den 10.april 2013 kl. 19:00 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Henry Jørgensen, Ove Johansen, Kaj Andersen, Anne Tribondeau, Merethe Simonsen,
Hanne Terndrup, Hanne Uhre Hansen og Henriette Bülow Skøtt
Afbud:

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Kirkegårdsvedtægt

Takster revideres hvert år. Henriette sørger for at gøre dette
og sende til kirkesekretæren, så taksterne er opdateret på
hjemmesiden. Hanne T sender fil til Henriette med de
nuværende takster.

3. Input til budget 2014

4. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Medarbejderrepræsentant
d.
Kirkeværge
e.
Regnskabsfører
f.
Personaleudvalg og kontaktperson
g.
Nyt fra aktivitetsudvalg

Kirkegårdsvedtægt godkendes og indsendes til provstiet.
Gennemgang af de anlægsprojekter der er sat af til i 2013:
Input til 2014:
- Renovering af stentrappe på kirkegården: 30.000 kr.
- Forhøjelse af kirkesekretærs timetal med 2 timer (til 8
timer i alt): 25.000 kr.
- Opsparing til indvendig renovering af kirken: 200.000 kr.
- omlægning af ubenyttede arealer på kirkegården: 25.000
kr.
- driftsudgifterne opskrives med 4 % ift. 2012 regnskabet.
Dog skal der indsættes merudgifter på varme i graverhus og
sognehus, rengøringshjælp (Lise) samt el i kapel.
A)
Graviditetsorlov bevilget fra 1. august 2013. Hanne
påtænker at afholde barsel indtil konfirmationen 2014 er
afholdt.
B)
- Brev fra biskop Tine Lindhardt. Gennemgang af dette.
- Bud fra firmaer til kalkning af kirken er kommet.
Gennemgang af dette. Det lavest bydende firma Aage
Pedersen & Søn valgt. Bød 101.250 kr.
Kirkeværge Merethe kontakter firmaet ang. tilbud på
udskiftning af rygningssten, understrygning, rengøring af loft
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og tagrender. Der er afsat penge til dette.
- indplacering af kirkesanger løn med Dansk Kirkesanger
Forening.
- Stiftsavisen afmeldt hos rådets medlemmer minus
formanden Hanne T.
C)
Ingen valgt
D)
Lys i sognehuset og udenfor dette. Merethe kontakter Pm
Installation.
Merethe indkøber en ny stige til brug for at komme på loftet
over våbenhuset.
Bænke på kirkegården skal have olie. Merethe får graver til
at indkøbe materialer, og de ordnes ved lejlighed.
E)
Uddeling af kvartalsrapport 01.01-31.03.2013. Gennemgang
af denne. Vi afskriver et beløb, vi har tilgodehavende.
Beløbet er 2.130,63 kr.
F)
Ferieperioder blandt kirkens medarbejdere er fordelt,
Ferieplan givet til Henry og Hanne T.
G)
Følgende aktiviteter er planlagt:
- Kirkegårdsvandring med Ole Sørensen søndag den 16. juni
2013 klokken 15.00 med kaffe bagefter.
- Grundlovsdag den 5. juni klokken 11.00 med gudstjeneste,
medbragt frokost samt fællessang med Kristian Schimidt.
5. Eventuelt

Besigtigelse af præsteskovene. Snak omkring dette. Hanne T
indkalder til fællesmøde snarest.
Alle ser på skiltet på kirkegården med kirkens medarbejdere
indtil næste møde.

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt.
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Formand Hanne Terndrup

Næstformand Anne Tribondeau

Kirkeværge Merethe Simonsen

Kontaktperson Ove Johansen

Kasserer Kaj Andersen

Sekretær Henriette Bülow Skøtt

Sognepræst Hanne Uhre Hansen
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