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Dagsorden til menighedsra dsmøde onsdag den 16.september 2015.
Tid: Kl. 19.00 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Anne Tribondeau, Ove Johansen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Per Høegh,
Hanne Uhre Hansen, Henry Jørgensen
Afbud: Henriette Bülow Skøtt,

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Forrige referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er 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. Præst : igen meddelelser
b. Formand :
Nyborg Provsti Udvalg har godkendt overførelse af 150.000
DKK fra afdrag til lån 2015 til opsparing til indvendig
renovering af Ørbæk Kirke
Den endelig budget ligning er udmeldt 15/09.2016
Det er sat opslagstavle i Kapel og info skrivelse til
bedemænd er udarbejdet.
Opslagstavle i sognehuset er sat op
Provstiudvalget har udmeldt den endelige ligning til drift og
anlæg for budgetår 2016. Drift kr. 1.405.662 og kr. 2.042.815
til anlæg heraf er kr. 792.815 tildelt ekstraordinært til
opsparing til den indvendige renovering af kirken.
c. Kirkeværge:
Årlig eftersyn af brand materiale foretaget
Der er meddelt strømafbrydelse den 25. september på
Fåborgvej i Ørbæk
d. Regnskabsfører
Personregistrering skal opgøres mellem civil og kirkelige
registreringer
Revisions protokollatet er behandlet af Menighedsrådet og
taget til efterretning.
e. Personaleudvalg og kontakt person
Orientering om afløsning i forbindelse med friweekend og
kursus
Kirketjeneren deltager i kursus den 17. september for
nyansatte i Folkekirken.
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4. Indvendig renovering af kirken

5. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken
Næste møde
Sekretær: Anne Tribondeau

f.Aktivitetsudvalg
Der er aftalt et fælles julearrangement med Ørbæk
borgerforening, Handelsstandsforeningen og Ørbæk
Midtpunkt den 20. december
Nyborg Musikskole holder koncert i Ørbæk Kirke den 30/11.
g. Præstegårdsudvalg
Udendørslamper er tilset og ordnet efter myreangreb !!
Kirkeværgen har aftalt med graverne at de forebygger
yderligere myreangreb.
Klimaundersøgelse i kirken igangsat og vil forløbe over det
kommende år.
Tyverisikring samt Vejkirke tænkes ind i
restaureringsprojektet.
Ønske om ny højskole sangbøger til sognehuset
Der er stor efterspørgsel på salmebøger med stor skrift og
flere af de almindelige salmebøger er gået itu. Besluttet at
indkøbe et mindre antal i år og have nyindkøb med til
budget 2017.

