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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 24.februar 2015.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Merethe Simonsen, Anne Tribondeau, Hanne Uhre Hansen, Per Høegh, Ove Johansen,
Henry Jørgensen, Hanne Terndrup og Henriette Bülow Skøtt
Afbud:

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) - Velafviklet
konfirmandarrangement med 150
konfirmander i Vindinge Kirke den
19.februar.
– Mindre tilgang til babysalmesang
her i foråret.
– Kirkeblad er udkommet og klar til
uddeling.
b) – Gennemgang af indkommen
post.
– Minikonfirmand undervisning. Vi
har besluttet at hyre en konsulent
til at forestå undervisningen dette
år i samarbejde med Hanne
U.Hansen.
– Hanne U. Hansen bliver fremover
afhjulpet med en prædikefri
søndag hver måned grundet
mange sognehandlinger.
- Konsulent bistand ved arkitekt
Martin Jonø den 17. marts kl.17
vedr. indvendig renovering af
kirken.
c) Gennemgang af diverse
renoveringsopgaver på kirken samt
sløjfninger af gravsteder.
d) Uddeling af årsregnskab 2014. Til
godkendelse på næste møde.
e) - Orientering om afholdte MUS
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3. Kirketælling 2014

-

4. Aftale om udviklingsplan

-

5. Status på samarbejdsaftale med NyborgHjulby kirkegård
6. Eventuelt

-

samtaler med kirkens
medarbejdere.
– Drøftelse omkring vikardækning.
f) – Orientering fra sidste møde.
– Årskalender med faste
arrangementer i kirken.
– Nye ideer drøftet.
g) – Orientering fra sidste møde.
– Udskiftning af tudtagsten på
præsteboligen.
– Udbedring af skader efter mår på
loft.
– Lindetræer ved Sognehus stynet.
– Orientering om
vandafledningssag.
Gennemgang af kirketælling 2014.
– Ove kontakter relevant personale for yderligere
instruktioner ifm. Kirketælling.
– Henriette udarbejder nye skemaer til optælling.
– Kirketællingsstatistik gennemgås kvartalsvis.
Gennemgang af aftalen omkring teknisk rådgivning og
bistand med Preben Skaarup Landskab og godkendelse
af denne.
Samarbejdsaftale godkendt og underskrevet

-

Feedback til sognets hjemmeside
Konfirmandgaver

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Næste møde 17. marts klokken 17.00

