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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 17.marts 2015.
Tid: Kl. 17.00 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Uhre Hansen, Merethe Simonsen, Hanne Terndrup, Ove Johansen, Per Høegh,
Henry Jørgensen og Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Anne Tribondeau

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) - Intet nyt.
b) – Inspirationsdag den 18. april
2015 i Odense.
– Stiftsavisen udkommet. Er i
Sognehuset til gennemlæsning.
– Reformations år i 2017.
– Der har været gennemført
uanmeldt brandsyn i kirken den 4.
marts. Resultat: Beredskabet fandt
på tilsynet ingen driftsmæssige
forhold der gav anledning til
påtale.
– Ansøgning fra Kongshøj
Spejderne. Beslutning: Der gives
2.500,00 kr. i honorar til foredrag
om deres Islandstur i efteråret
2015.
c) – Vandrør sprunget på
kirkegården. Smed er tilkaldt.
–Orientering om diverse tilbud.
– Grandækning fjernet fra gravene
og snart i gang med
stedmoderplanterne.
d) – Kommer som separat punkt.
e) – Orientering.
– Afholdelse af MUS samtale med
organist.
– Personalemøde tirsdag den 24.
marts klokken 13.00
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f)

– plakater klar til uddeling til
påskekoncerten Langfredag.
– 12. april gudstjeneste med
Højskoledag kl. 10.15.
g) – Orientering omkring
vandafledningssag.
– Opgørelse af jord- og skov salg
gennemgået.
3. De kirkelige indsamlinger

-

4. Containerplads og redskabsrum

-

5. Godkendelse af årsregnskab 2014

-

6. Budget 2016

-

-

7. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

-

Drøftelse af de kirkelige indsamlinger.
– 4 perioder gennem året med indsamlinger:
Folkekirkens nødhjælp (høsten/september), Dansk
Bibelselskab (foråret/marts), Børnesagens fællesråd
(julen/december) og Diakonissestiftelsen
(sommer/juni).
– kirkebladsudvalget står for at udarbejde tekst
omkring indsamlingerne til kirkebladet.
Tegning af udbygning af redskabsrum og
containerplads fremvist.
– Beslutning: Der indhentes tilbud fra to
entreprenører.
Menighedsrådet godkender ”Ørbæk Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 54709315, Regnskab 2014,
Afleveret de. 24-02-2015 14:21”
Der afsættes midler til:
- Udvendig kalkning af kirken
- Reparation af inddækninger, træværk m.m. i
forbindelse med kalkning
- Minikonfirmand underviser
- Opsparing til indvendig renovering af kirken
Nye aktiviteter heriblandt
minikonfirmandundervisning, der på foranledning af
biskoppen, er planlagt for det kommende år.
Orientering om demonstration af kirkeweb.

