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Dagsorden til menighedsra dsmøde onsdag den 18. november 2014.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Hanne Uhre Hansen, Henry Jørgensen, Ove Johansen, Per Høegh,
Merethe Simonsen, Anne Tribondeau og Henriette Bülow Skøtt
Afbud:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg
a. Formand (hemmeligt og skriftligt)
b. Næstformand (hemmeligt og
skriftligt)
c. Kirkeværge
d. Kontaktperson (fælles med
Refsvindinge mhr.)
e. Kasserer
f. Sekretær
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)

Hanne Terndrup valgt
Anne Tribondeau valgt
Merethe Simonsen valgt
Ove Johansen valgt
Per Høegh valgt
Henriette Bülow Skøtt valgt

a) - 37 konfirmander i år. 2 hold; 1 på
12 og 1 på 25.
- Provsten tildelt Hanne to
gudstjenestefrie søndage 3.søndag
i advent og 1.februar.
b) – konsulenttur den 25. november i
forbindelse med den indvendige
renovering af kirken.
– Uddeling af ”vejledning til
børnekonfirmandundervisning og
konfirmands forberedelse” fra
Biskop Tine Lindhardt. Ansvaret for
børnekonfirmandundervisningen
påhviler menighedsrådet.
Gennemgang af denne på næste
møde.
– Gennemgang af punkter i
nyhedsbrev fra Biskop Tine
Lindhardt.
c) – Kontrakt med firmaet KIWIK
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miljø underskrevet af de
underskriftsberettiget.
– Graverhus stadig utæt.
– Grandækning færdig i denne uge
(47)
-Træfældning af to træer afsluttet
på kirkegården.
– udbedring af manglende lys i
udendørs lamper. Kontakt til
elektriker.
d) – Uddeling af kvartalsrapport.
Kvartalsrapport godkendt.
- Uddeling af oversigt over anlæg
2014 og anlæg 2015.
e) – Afholdt 3 mdr.´s samtale med
kirketjener.
– Der opsættes 2 juletræer inde i
kirken, 1 foran graverhuset og 1
foran kirkelågen ved
busstoppestedet.
– Udendørs belysning af kirken fra
1. søndag i advent.
f) - Høstgudstjeneste forløb fint. God
deltagelse. Udvalget fortsætter
med konceptet med enkelte
ændringer.
– Afholdt salmestafet i Ørbæk
Kirke. Der arbejdes videre med det.
– Allehelgens arrangement med
god deltagelse. Godt koncept.
– ” Syng julen ind” den 7.
december kl. 19.30.
g) Orientering om
vandafledningsproblematikken på
Åløkkevej.
4. Behandling af personaleudvalgets indstilling

Personaleudvalgets indstilling godkendt.

5. Skrivelse til familie/efterladte ifm. Udtagelse
til bevaringsværdige gravsteder – og stene.
6. Kirkegårdstakster 2015

Skrivelse udarbejdes og udsendes til berørte.
Vi følger provstiudvalgets takststigning.

7. Status udviklingsplan

Orientering om status.

8. Status indvendig renovering

-

9. Klokkestyring
10. Eventuelt

Orientering om status.
- Møde den 25. november kl. 14.30 med
kirkekonsulenterne.
Klokkestyringsfirma THOMO orienterede om
klokkestyringen. Kirkens klokker er i fin stand
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Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Næste møde tirsdag den 2. december kl.19.00
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