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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 12. april 2016.
Tid: Kl. 19:00.
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Uhre Hansen, Hanne Terndrup, Per Høegh, Ove Johansen, Merethe Simonsen og
Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Anne Tribondeau

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

4. Kirkegårdsplanen

A.- Konfirmation i Ørbæk Kirke 22. april.
Babysalmesang afsluttet og starter op igen i august, denne
gang i Refsvindinge kirke.
B.- Studietur for Refsvindinge og Ørbæk Menighedsråd
fastlagt til 10. september 2016.
Fastlæggelse af mødedatoer til resten af 2016: 11/8, 20/9,
25/10, 15/11.
C.- Se punkter nedenfor.
D.- Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 godkendt og indsendes til
Provstiet.
1. Behandling af årsbudget 2017.
E.- Orientering.
F. – Orientering.
G.- Henvendelse fra Vejdirektoratet omhandlende asfalteret
p-plads ved Fåborgvej. Vejdirektoratet vil vederlagsfrit
overdrage p-pladsen til Ørbæk Kirke mod at Ørbæk Kirke
overtager vandafledningsproblematikken. Ørbæk
menighedsråd meddeler, at vi ikke er interesseret.
Refsvindinge Menighedsråd kommer med deres holdning og
det fælles præstegårdsudvalg sender svar til Vejdirektoratet.
Orientering.
Vi har rykket landskabsarkitekt Preben Skaarup endnu
engang men afventer stadig.
Menighedsrådet igangsætter plastafdækning på skråninger
på kirkegården for at forberede til nyt bunddække på et
senere tidspunkt. Hækken mod Hovedgaden skal fjernes og
ny bøgehæk plantes.
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5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

6. Kirkeblad

Der søges Provstiudvalget om tilladelse til fældning af
Søjleeg på nordsiden af kirken, da den står for tæt på et
andet træ, som så bevares.
Etablering af græs mellem kampestensmur og fortov langs
Hovedgaden afventer endelig fastlæggelse af ejerforhold.
Orientering.
Problematik efter Rambølls klimaundersøgelse af kirken.
Der har været en afbrydelse i knap 5 mdr. (november –
marts). Kontakt til arkitekt Martin Jonø og Nina Billund i
Fyens Stift som er orienteret og tilkendegiver, vi fortsætter
projektet. Der skal udarbejdes klimaundersøgelse til efter 1
år efter renoveringens afslutning for at sammenligne
resultater fra før renoveringen.
Vi afventer svar på vores ansøgning til Kirkeistandsættelses
fonden.
Modtaget tilbud på renovering og restaurering af orglet fra
hhv. P.G. Andersen & Bruhn samt Marcussen & Søn.
Udvælgelsen af det bedste tilbud foretages i samarbejde
med Svend Prip.”
Drøftelse omkring uddelingen af kirkeblade.
Menighedsrådet enige er om, at samarbejdet med
4kløverskolens 6. klasse ophører efter indeværende skoleår.
Der var været for mange udsving gennem flere år, og derfor
ønskes en mere stabil løsning.
Henriette giver besked til 4kløverskolen og undersøger
nærmere.

7. Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten gennemgået frem til september måned.

8. Eventuelt

Punkt til næste møde: Valgforsamling.
Betaling for brug af kapel for udensogns borgere.

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.50
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Per skal huske kage til næste møde

