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Referat fra menighedsra dsmøde i Ørbæk
Tid: Onsdag den 11. juni 2014 kl. 17:00
Vi begyndte med årets kirkesyn, dvs. syn af kirke, kirkegård, graverhus og kapel.
Tilstede: Merethe Simonsen, Anne Tribondeau, Ove Johansen, Hanne Uhre Hansen, Hanne
Terndrup.
Afbud fra: Per Hoeg, Henriette Skøtt og Aksel Andersen
Sted: Sognehuset, Ørbæk

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

a) Der er indgået forlig om konfirmationsforberedelsen i
kommunen. Timerne fordeles med halvdelen af timerne
som morgenundervisning og den anden halvdel som
eftermiddagsundervisning.
Introduktion til begrebet ”kirke-ven-ordning” for
konfirmander.
Pjecen om gudstjenestens forløb lægges i våbenhuset og
sammen med salmebøgerne.
b) Evaluering af grundlovsmødet er meget positiv. Provstens
indlæg og prædiken fik vi meget ud af. Men måske skal
dette arrangement have en pause, da vi nu har haft det i
nogle år.
Evaluering af sangaftenen med seniorkoret var ligeledes
positivt.
Mødet med landskabsarkitekterne Moos+Looft finder sted
fredag den 20. juni kl. 12-14. Vi har dette intromøde forud
for en eventuel opgave med at lave en udviklingsplan for
kirkegården.
Der afholdes provstesyn den 9. september
Kirketællingen for 2013 behandles som et særskilt punkt på
næste møde.
c) Kirkeværgen har renset tagbrøndene på kapellet.
Vi vil gerne have en oversigt over hjemfaldne grave således
at vi kan udtage evt. bevaringsværdige stene.
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Evt. oprydninger på loft og i trapperum i kirken foretages
inden provstesyn.
d)Intet nyt
e) Evaluering af personalemødet i maj
Der optælles timer ifm kirkesangerstillingen.
Sommerferieplaner og afløsere er på plads.
f) Der arbejdes på et julearrangement i stedet for en
julekoncert. Desuden en filmaften og et Allehelgen
arrangement.
g)Der males vinduer og døre i præstegården. Kontakt til
beboer på Ålykkevej ifm beplantning og befæstning på
fællesvejen.
Der har været spulet i afledningsrøret på Ålykkevej, så der
ikke er noget der sidder og stopper og derved forårsager
oversvømmelser på Ålykkevej.

3. Evt.

Mødedatoer i det kommende halvår:
19/8 – 30/9 – 21/10 og 18/11 alle dage kl. 19

Mødet slut kl. 21.20
Underskrevet den 11 / 6

2014

