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13.01 2015

Referat af menighedsra dsmøde tirsdag den 13. januar 2015.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede:
Afbud: Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. 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) Konfirmandforberedelse om eftermiddagen fra kl. 14 fra
uge 5 for Ørbæk skole.
b) Gennemgang af post, invitationer, kursustilbud o.a.
c) Graverhuset er nu tæt! Efter flere forsøg lykkedes det at
finde utætheden, som har generet i et par år.
Lys på kirken og i juletræer indtil Hellig Tre Kongers dag. Ove
giver elektrikeren besked.
Afrensning af alger på kapel og sognehus kr. 4.200 – arbejdet
udføres i 2015.
Der gives op til kr. 2.000 til indkøb af arbejdstøj pr.
medarbejder
Når kirkegårdsvedtægten revideres i foråret 2015 indføjes
pasus om vedligehold for sløjfede gravsteder.
Skrivelsen til efterladte til bevaringsværdige
gravsteder/gravstene er blevet positivt modtaget.
Snerydning udenfor normal arbejdstid varetages lokalt.
d) Revisionsprotokollat fra beholdningseftersyn den 2.
december 2014 godkendt.
Der ansøges Provstiudvalget om lov til at overføre
restbeløbet fra ”Udskiftning af rygningssten” til drift.
e) MUS-samtaler starter op i slutningen af januar.
Fraværsskemaer og evt. restferie tages med til næste
personalemøde.
f) Salmestafet 12. marts i Refsvindinge kirke.
Der arbejdes med følgende emner:
Grundlovsarrangement med frokost og foredrag med Klaus
Martinus.
Foredrag med Ole Sørensen i efteråret.
Gudstjenester med oplæg (15 min. før gudstjenestetid) i maj
måned, efter konfirmationerne.
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Påskekoncert evt. i Ørbæk i år
Der indkøbes 3 café-borde til ”kirke-kaffe”-arrangementer.
Personalejulefrokosten forløb rigtig godt.
g) Udtynding af træer/buske jf. provstesyn er igangsat.
3. Indstilling fra præstegårdsudvalget
(afrensning af tag på præsteboligen)
4. Projekt: Indvendig renovering af Ørbæk Kirke.
(Gennemgang og debat af opgaver ifm.
indvendig restaurering af kirken, så vi er klar
til projektmødet senere i januar.)
5. Eventuelt

Afrensning af tag på præstebolig kr. 29.000 samt
efterisolering og etablering af gangbro kr. 51.000 blev
godkendt til budget 2016.
Debat om projektet og status på konsulentbesøg.

Intet

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.20
Referatet godkendt af: Ove Johansen, Hanne Uhre Hansen, Anne Tribondeau, Per Høegh, Merethe
Simonsen og Hanne Terndrup.
Sekretær: Hanne Terndrup
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