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Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 15. maj 2013.
Tid: Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Henry Jørgensen, Merethe Simonsen, Hanne Terndrup, Tina Hedemann Jensen, Kaj
Andersen, Ove Johansen og Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Anne Tribondeau og Hanne Uhre Hansen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2014

3. Renovering af kirkegårdstrappe

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

REFERAT
Godkendt.
Dog rykkes der rundt på dagsordenens rækkefølge.
Punkt 4: Gennemgang af budget 2014. Budgetforslaget
godkendes med ligningsbeløb til drift 1.335.000 kr. og
ligningsbeløb til anlæg 970.000 kr. Henry indsender det til
provstiet.
Punkt 2: Gennemgang af de fremsendte tilbud på etablering
af ny stentrappe.
3 muligheder der skal arbejdes videre med:
1. Nedlæggelse af stentrappe: Hanne T
2. Indhente flere tilbud på ny etablering: Merethe
3. Indhente tilbud på rensning af kloak ved stentrappe: Tina
Punktet skal på ved næste møde.
Punkt 3:
A) Ingen
B) –Kirkegårdsvedtægt er godkendt af
Provstiudvalget.
– Regnskabsinstruks er godkendt af
Provstiudvalget.
– Ifm. Vikariering af Hanne UH
under barselsorlov er der
ansøgningsfrist den 20. man,
hvorefter biskoppen vil indkalde til
møde med menighedsrådene i
pastoratet.
- Gennemgang af postlisten.
Kirkeministeriet har udsendt et
debatoplæg om en mere
sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken.
Menighedsrådene er
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C)

D)

E)
F)

G)

høringspartner. Vi skal derfor
afgive høringssvar senest den 31.
oktober. Den findes på
kirkeministeriets hjemmeside.
www. miliki.dk
/folkekirken/strukturdebat.
Der er infomøde på Syddansk
Universitet den 26. august om
debatoplægget. Vi arrangerer
fælleskørsel derud. Debatoplægget
behandles på dagsorden i august.
Graveren Tina er blevet valgt.
- Ny stor container kommet op og
den gamle lille er kasseret og bliver
afhentet.
– Ringen med kirkeklokken ved
Refsvindinge og Ørbæk er stadig på
vintertid. Hanne T hører Erik
Sørensen omkring de tidligere
tiderne. Tina kontakter
kirkeværgen Karen i Refsvindinge.
- Kalkning er startet i Refsvindinge.
Kommer til Ørbæk efterfølgende.
- Overslag indkommet på
rygningssten, rengøring af loft og
understrygning på hele kirken fra
Aage Pedersen & Søn.
– Indhenter tilbud på restaurering
af trægulv i våbenhuset.
– PM Installation er færdig i
Sognehuset med lyset.
– Vandskade på Graverhuset er
ikke færdiggjort. Det bliver gjort
ved lejlighed.
Ingen
- Toilettet på kirkegården. Vigtigt
at tømme papirkurv ofte.
– Afholdt 3 mdrs. samtale med
kirketjener.
– Afholdelse af MUS samtaler for
kirkens personale. Det bliver først
efter sommerferien.
Gennemgang af de næste
planlagte aktiviteter.
Grundlovsdag 5.juni klokken 11 i
præstegårdshaven med
gudstjeneste og fællessang
efterfølgende med Kristian
Schmidt,
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16.juni klokken 15
kirkegårdsvandring med Ole
Sørensen med efterfølgende kaffe
og sang i Sognehuset,
22. september høstgudstjeneste i
Ørbæk med efterfølgende
fællesspisning hvor alle deltagende
medbringer en ret til buffeten.
Derudover afholdes
menighedsmøde denne dag,
31.oktober Spil Dansk Dag kl. 8.30 9.30 med morgensang i kirken,
10.oktober foredragsaften i
Sognehuset og
21. november salmestafet i
Refsvindinge Kirke.
5. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.10
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt.

- Studietur for menighedsrådene i Ørbæk og Refsvindinge
hvert andet år.
- Placeringen af skiltet på kirkegården. Vi kigger på det på
det kommende kirkesyn den 12.juni.
- Rustbelægning på gelænder på trappe ud mod
Hovedgaden. Vi kigger på det på kirkesynet.

