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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 25.august 2015.
Tid: Kl. 19.00 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Anne Tribondeau, Per Høegh, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Hanne Terndrup,
Hanne Uhre Hansen, Henry Jørgensen og Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

a) - Babysalmesang startet op med 15 voksne og 15 babyer.
Plakat med babysalmesang tekster udarbejdes.
Beslutning godkendt.
– minikonfirmand undervisning vel overstået.
Samarbejdet med minikonfirmandunderviseren
fortsætter.
– konfirmand undervisningen for 7. årgang begynder til
oktober. Orientering om arrangementer og ønsket om
flere menighedsvenner i forløbet. Mere info om dette i
kirkebladet.
– Orientering om demensgudstjenester i samarbejde
med demens afdelingen på Rosengården.
b) – Orientering om nedgravning af stikledning til
vandværket på sognets jord. Forpagter af jorden er
orienteret.
– Menighedsrådet afholder særskilt møde med
landskabsarkitekten omhandlende udviklingsplan på
kirkegården.
– Hanne T deltager i møde omhandlende ”Kirkens døgn i
2017.” Mødet omhandler Luther og 500 året for
Reformationen. Artikel til Stiftsavisen udarbejdet og
kommer med i den næste udgivelse.
– uddeling af ”invitation til aktivitetsnetværket
Folkekirken” til aktivitetsudvalget.
c) – konstateret mange tomme gravsteder på kirkegården.
– Hylder opsat i graverhuset til rekvisitter og
forbrugsvarer i kirken til kirketjeneren.
– tagrende bliver snarest renset på kirken.
d) – dokument om udgifter ”vikarer 2014 og 2015 (til
juni)”gennemgået.
- ”kvartalsrapport indtil 30-06-2015” gennemgået og

Menighedsrådsmøde

2

25.082015

4. Indvendig renovering af kirken

5. Eventuelt

godkendt.
– Henry deltager i kursus om nyt løn system. Løn
systemet er obligatorisk og netop frigivet af Fyens Stift
– orientering om budgetsamråd i Nyborg Provsti den 25.
august.
– Ligningsmidler til drift 2016 1.405.662 kr. og anlæg
792.815 kr. ekstraordinært bevilget til indvendig
renovering af kirken. Henry søger provstiudvalget om
ekstra ligningsmidler fra afdrag af lån 2015 til opsparing
til indvendig renovering af kirken eller alternativt til
ekstraordinært afdrag på stiftslånet på sognehuset.
e) – Hanne Terndrup forlod mødet kl. 19.50 pga. inhabilitet.
Orientering fra personaleudvalget.
–Hanne Terndrup retur til mødet kl. 20.10 til orientering
om vikardækning.
– Kursus til kirketjener ”nyansatte i folkekirken”
overtegnet her i efteråret. Vi tilmelder kirketjeneren igen
til foråret igen.
– drøftelse omkring brugen af kapellet. Hanne Terndrup
udarbejder en skrivelse til områdets bedemænd om de
ændrede arbejdsgange ved Ørbæk Kirke.
f) – orientering om kommende arrangementer.
– Henriette har givet vejledning til 6. årgang på
4kløverskolen afd. Ørbæk, som igen står for uddelingen
af kirkeblad.
g) – Orientering om punkter fra sidste møde og
udarbejdede opgaver.
- Uddeling og gennemgang af forundersøgelsesrapport vedr.
Ørbæk Kirkes kalkmalerier fra Nationalmuseets
kalkningstjeneste.
– Det anbefales, at der iværksættes en klimaundersøgelse af
kirken, hvilket igangsættes i september.
– uddeling og gennemgang af overslag på restaurering af
kalkmalerier fra Nationalmuseets kalkningstjeneste.
– rapport og overslag er videresendt til vores arkitekt på
projektet Martin Jonø.
– Gennemgang af fremsendt tilbud på restaurering af varmen
i kirken, som vil indgå i det færdige projekt.
-Ny pc installeret på kontoret.
– vi undersøger muligheden for udskiftning af de 7-armede
lysestager til brug ved bisættelser/begravelser i kirken samt
indkøb af ny jordpåkastelsesopsats.

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.45
Næste møde onsdag den 16.september kl. 19.00
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Husk kalenderen til næste møde.

