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Dagsorden til menighedsra dsmøde onsdag den 13. november 2013.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Merethe Simonsen, Henry Jørgensen, Anne Tribondeau, Kaj Andersen, Ove Johansen,
Tina Hedemann Jensen, Hanne Terndrup, Lars Oliver Stuhr og Henriette Bülow Skøtt.
Afbud:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formand
Næstformand
Kirkeværge
Kasserer
Sekretær
Underskriftsberettiget
Aktivitets udvalg

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

REFERAT
Godkendt
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)

b)

c)

Hanne Terndrup valgt
Anne Tribondeau valgt
Merethe Simonsen valgt
Kaj Andersen valgt
Henriette Bülow Skøtt valgt
Hanne Terndrup og Anne
Tribondeau valgt
Anne Tribondeau, Ove Johansen og
Henriette Bülow Skøtt valgt
Orientering om arrangementer
med konfirmander, kommende
aktiviteter i kirken og for præsten
- Orientering omkring Hanne Uhre
Hansens orlov/ferie – løber til
18.maj 2014.
– Info omkring Digital postkasse.
– Besøg af konsulent fra
orgelbyggefirma på baggrund af
rapport omkring orglet. Der
arbejdes videre på dette.
– Fremover vil
kirkegårdsvedtægterne være i
kirkebladet.
– videreførelse af gode input fra
Provstilørdag sammen med
menighedsråd og kirkens
medarbejdere 26. januar 2014.
Hanne sender indbydelse ud.
Orientering omkring forskellige
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håndværksmæssige opgaver
omkring kirken.
- Installering af varmeanlæggets
styringssystem påbegyndes
mandag 18. november.
- Indkøb af bog ”Middelalder
kirkens vedligeholdelse. ”
d) – Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler til 2014. Dette
indarbejdes i regnskabet.
e) Intet nyt
f) Orientering om kommende
arrangementer.
g) Intet nyt. Ej afholdt møde siden
sidst.
4. Tyverisikring

-

Orientering

5. Belysning af kirken

-

6. Donationer/indsamlinger

-

Orientering om muligheder for belysning. Ove arbejder
videre med det. Belysningen er som forgangne år.
Orientering om de donationer/indsamlinger
menigheden i dag bidrager til.
Beslutning: Indsamling til foreningen ”Børn og unge i
sorg på Fyn. ” i december. Lars proklamerer det ved
gudstjenesterne i december.
29. januar, 26. februar, 12. marts, 23. april, 14. maj, 11.
juni.
- Tina indkøber juletræer og belysning til dette på
kirkegården. Kaj hjælper med dette.
- Ros til Lars for gudstjenesten i forbindelse med
Allehelgensaften.

-

7. Fastsættelse af mødedatoer i 1.halvår 2014
8. Eventuelt (husk ingen store emner her)

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.05
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

