Menighedsrådsmøde
09.02 2016

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 9.februar 2016.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Anne Tribondeau, Hanne Terndrup, Ove Johansen, Per Høegh, Merethe Simonsen, Hanne Uhre
Hansen og Henriette Bülow Skøtt.
Afbud:

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)-Konfirmand arrangement til Krematoriet i Svendborg,
-mini konfirmander i uge 11,
-orientering om kommende gudstjenesteliste.
B)-orientering og drøftelse om møde i ”Kirkens Døgn.”
Kirkens Døgn er 8.-9.september 2017. Vi bruger ca. 15.000 kr.
fra sidste års overskud til manuskript omkring Luther til et
teaterstykke for yngre børn.
C)-Robotplæneklipperen er indkøbt af Nyborg Kirkegårde jvf.
Samarbejdssamtalen.
–Drøftelse om der skal indkøbes kertepærer til lysekronerne i
kirken til lager, da de er ved at udgå. Vi afventer den
indvendige renovering og indkøber ikke til lager.
– Vi godkender ny vinduespudser Michael Callesen. Der
pudses vinduer i følgende interval: kirken 2 gange udvendigt,
indvendigt og imellem, sognehuset, graverhuset og
præstegården 4 gange udvendigt og 2 gange indvendigt.
D)-Grundig gennemgang og drøftelse af kvartalsrapport 1/1031/12, som blev uddelt ved sidste møde.
Vi godkender kvartalsrapport for 4. kvartal 2015. Bilag til
regnskabsinstruks ændret, underskrevet og godkendt.
E)- Præstesekretæren har fået bevilliget et beløb til
skærmbriller.
–Orientering om personalets ferieafholdelse.
F)-Påskekoncert Langfredag med koret Kantoriet fra Vor Frue
Kirke i Svendborg kl. 16.
–Foredrag/sommermøde 29.maj kl.14 omhandlende
Grundtvig.
–Menighedsmøde den 2. oktober med efterfølgende
foredrag omkring Jeppe Aakjær, som ville være fyldt 150 år.
G)-Orientering.
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4. Kirkegårdsplanen
5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

6. Renovering af kirkegårdslåger

7. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.15
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Vi havde imødeset den færdige plan men afventer den til
udgangen af april 2016.
-Vi har fået ny indsigt af betydningen af renoveringen af
orgelet, dette på baggrund af en anden gennemgang.
Arkitekt Martin Jonø er orienteret og taget med på besyv.
Merethe kontakter arkitekt og orgelsagkyndig for yderligere
konsulentbistand.
-Uddeling af skrevet ansøgningsskema til
Kirkeistandsættelsespuljen. Yderligere rettelser fremsendes
til Hanne senest 16. februar.
-Drøftelse omkring fondsmidler der kan søges.
De oprindelige låger er fra 1883, delvist restaureret i 2007.
Frontplade på kirkegårdslåger skal restaureres og omlakeres.
Gennemgang af indhentede tilbud og godkendelse af valgt
tilbud.
Punkter til næste møde: tidspunkter for gudstjenester,
uddeling af kirkeblad, fondsmidler ifm. indvendig renovering,
Nedsættelse af urner på anonym fællesgrav
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