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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 14. juni 2016.
Tid: Kl. 18 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Ove Johansen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne Tribondeau, Per Høegh og
Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Hanne Uhre Hansen

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

5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

a.Intet.
b. Der skal udføres lovpligtig energimærkning af kirkens
bygninger. Vi er enige om at benytte muligheden for fælles
indhentning af tilbud via provstikontoret.
Modtaget nyhedsbrev fra Biskop Tine Lindhardt.
Gennemgang af årsregningen fra Nyborg- Hjulby Kirkegårde
med timeforbrug på kirkegården 2015. Været en afvigelse på
4% ift. forventet.
c. Orientering.
d.Intet.
e.Sommerferie afløsningen på plads
f. Modtaget tilbud på foredrag omkring kirkens klokker, der
bliver 325 år i 2017, overgivet til Aktivitetsudvalget.
g.Præstegårdsudvalgsmøde og præstegårdssyn den 10.
august.
Menighedsrådet afholdt møde med landskabsarkitekt
Preben Skaarup dags dato, hvor der blev justeret en smule
på planen. Den endelige plan skal være udfærdiget og
udsendt til menighedsrådet senest den 7. juli.
Udbudsmaterialet til håndværkerne er udsendt.
Menighedsrådet modtaget 2,5 mio. kr. fra
Kirkeistandsættelsespuljen. Vi har d.d. takket og givet tilsagn
til Kirkeministeriet.
Fyens Stift har godkendt konservator Karsten Vikkelsø til
arbejdet med kalkmalerierne og dette historiske inventar.
Der afholdes møde med konservator vedr. farvesætning den
16. juni kl. 10
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Der er besigtigelsesmøde for håndværkerne i kirken den
20.juni kl. 9.00
Der er licitation på entrepriserne den 4. juli klokken 15.00
Menighedsrådet vil prøve at søge yderligere fondsmidler ved
A.P. Møller Mærsk Fonden.
Der indsendes gudstjenesteplan for perioden, hvor kirken er
under renovering til godkendelse ved Biskop Tine Lindhardt
6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 20.45.
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Næste møde den 11. august kl. 19.00

