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Dagsorden til menighedsra dsmøde onsdag den 23. oktober 2013.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Tina Hedemann Jensen, Kaj Andersen, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Henry
Jørgensen, Lars Oliver Stuhr, Anne Tribondeau, Hanne Terndrup og Henriette Bülow Skøtt
Afbud:

DAGSORDEN

REFERAT

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

a) - Orientering om de fremtidige
arrangementer i kirken og for
præsten.
b) – Orientering om brug af
sognehuset ved
begravelse/bisættelse.
– Provstilørdag den 26.oktober
kl.9.30 -15 i Refsvindinge
Forsamlingshus.
– Indsendt høringssvar ang.
Strukturdebatten.
– Udfærdiget og sendt udtalelse til
forhenværende kirketjener.
– Orientering omkring
gudstjeneste med døvepræst
1.søndag i advent kl.12.
– Rapport omkring kirkeorglet.
Sendt forespørgsel om priser til to
orgelfirmaer på baggrund af
rapporten.
– Henvendelse fra foreningen ”
Børn og unge i sorg på Fyn.” Punkt
til næste møde- Principiel debat.
– Orientering om oplæg om
honorarer til menighedsrådenes
formænd, kirkeværge og
kontaktperson fra Nyborg Provsti.
Beslutning: Enstemmigt vedtaget
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3. Tyverisikring
4. Varme i kirken

5. Belysning af kirken
6. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.00
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt.

at følge Nyborg Provsti.
c) - Kloak problemer er under
udbedring.
– Døren ved toilettet ved kapellet
er i stykker. Mulighed for
automatisk åbne/låse på døren.
Vintertid 8-18, sommertid 8-20
Kontakter PM Installation.
– Ydelser og takster på
kirkegården. En ide at få i
kirkebladet. Hanne følger op på
dette.
– Gran dækningskursus på
Refsvindinge Kirkegård 28.oktober.
d) – Utætheder ved Graverhuset er
ordnet.
– Blyindfatningen på kirken er
ordnet.
– Nødstrøm i kapellet. Hanne
følger op på det.
e) – Gennemgang af ubetalte
fakturaer.
–Gennemgang af regnskab for
anlæg 2013.
– Gennemgang af kvartalsrapport.
Kvartalsrapport godkendt.
f) Orientering om aktuelle emner.
g) - Godt foredrag med Ib Hoch.
– Juleandagt 8.december ”Før lyset
bryder frem” klokken 15.00 med
musik og læsninger.
Orientering om mulighederne for tyverisikring.
Orientering om varmeforbrug i kirkens bygninger.
Beslutning: enstemmigt vedtaget at varmestyringen i kirken
skal udbedres.
Orientering om mulighederne for belysning på kirken eller
kirketårnet. Der arbejdes videre på forskellige løsninger.

