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Dagsorden til menighedsra dsmøde onsdag den 18. september 2013.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Anne Tribondeau, Merethe Simonsen, Kaj Andersen,
Ove Johansen
Afbud: Tina Hedemann Jensen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Medarbejderrepræsentant
d.
Kirkeværge
e.
Regnskabsfører
f.
Personaleudvalg og kontaktperson
g.
Nyt fra aktivitetsudvalg

REFERAT
Godkendt

a)
- Rosengården (plejehjemmet) spurgt omkring en
sangeftermiddag.
– Starter konfirmander 19.september.
b)
-indbydelse til landemode og stiftsdag den 28.september i
Odense Domkirke
- kursustilbud fra Fyens Stifts menighedrådsforening.
c)
- Overfladevand ved meget regnvejr, som løber langs
Åløkkevej og ned foran Åløkkevej 4. Hanne kontakter Nyborg
Kommune Teknisk Forvaltning.
d)
- Stengærdet mod Hovedgaden er så småt begyndt at
smuldre og skride ud to steder. Der holdes øje med det.
– Nedløb ved graverhuset er ordnet.
- Småting på kirken er næsten færdige.
e)
- Det kommer på et separat punkt.
f)
-Afholdt MUS samtaler med personaler er næsten
gennemført.
– Vi undersøger muligheden for at få orglet renoveret.
- Vi undersøger muligheden for lidt belysning omkring
graverhuset her til vinter.
g)
- God høstgudstjeneste 15.september med menighedsmøde
bagefter. Ca. 25 personer deltog. En ny tradition er født i
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3. Tyverisikring
4. Godkendelse af endeligt budget 2014

5. Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2012
6. Høringssvar til strukturdebat i folkekirken

7. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.10
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt.
Næste møde 23. oktober klokken 19.00

sognet. Nye ideer til den dag er velkomne.
– Der skal tænkes i julekoncert til december
Der undersøges forskellige muligheder. Vi tager den
endelige beslutning på mødet den 23. oktober.
Gennemgang af budget 2014.
– Driftsbudget nedsat med 31.000 kr. og anlægsudgifter
godkendt.
–Budget 2014 godkendt.
Gennemgang af den udførte revision. Menighedsrådet har
fået en revisionsprotokollat godkendt uden
forbehold.
Tre forskellige modeller, som blev gennemgået.
Menighedsrådet afgiver høringssvar til fordel for model 1
som afsendes dags dato.
- Næste kirkeblad: Husk der gerne må komme fotos til
teksten. Der er deadline senest 1. november.

