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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 25.oktober 2016.
Tid: Kl. 19 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Ove Johansen, Merethe Simonsen, Hanne Terndrup, Hanne Uhre Hansen og Henriette
Bülow Skøtt. Anne Tribondeau stødte til mødet kl. 20.30
Afbud: Per Høegh

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) Konfirmandforberedelse op startes på torsdag 27.oktober.
Konfirmationerne afholdes alle i Refsvindinge kirke i 2017.
Der er 26 konfirmander.
Babysalmesang ved at blive afsluttet i Refsvindinge kirke.
Det bliver ikke muligt at åbne kirken til julegudstjeneste.
B) Valgbestyrelsen underskrive beslutningsprotokol ifm.
menighedsrådsvalget. Ørbæk Sogn har fredsvalg, så
valgbestyrelsen kan meddele, at Jytte Nilsson er valgt ind.
Gennemgang af nyhedsbrev fra biskop Tine Lindhardt.
Orientering om skrivelse fra Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn,
som søger støttekroner af de fynske menighedsråd.
Menighedsrådet beslutter at godkende et beløb på 500,00 kr.
pr. år til Sct. Nicolai Tjenesten.
Drøftelse af ombinding af kirkens salmebøger. Punktet tages
på til næste møde.
Flytning af blomster fra Refsvindinge kirke til Ørbæk kirke
efter kirkelige handlinger. Graverne efterspørger en trailer til
det. Menighedsrådet drøfter det på næste møde.
Trådløst netværk i graverhuset. Menighedsrådet kontakter
TDC ang. nulstilling af kode/op låsning af kode.
C) Grandækning op startes i slutningen af uge 44/starten af
uge 45.
Orientering om øvrige arbejder i gang på kirkegården.
D) Regnskabsfører overtager debitorbogholderiet fra Nyborg
Kirkegårde.
E) Orientering fra sidste personalemøde. Gennemgang af
medarbejdernes APV.
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4. Udviklingsplanen for kirkegården

5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

6. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.35.
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Den fælles julefrokost for Refsvindinge og Ørbæk
Menighedsråd og personalet er planlagt til den 25. november
klokken 12.30.
F) Gennemgang af kommende arrangementer resten af 2016
og i opstarten af 2017.
G) Reparation af tagrender på præstegården udbedret.
Der er ved at blive lagt græs ud de områder, det er muligt, og
i området omkring graverhuset er der ved at blive fjernet
hækplanter og træer ift. udviklingsplanen.
Status rapportering indsendt til Kirkeministeriet den 20.
oktober.
Status fra byggemødet dags dato: ingen spilddage –
tidsplanen holdes.
Konservatorerne har ved deres afrensning opdaget, at kalken
indvendigt har fået cementbinder 2 gange før i tiden, som
kan give udfordringer ift. ny kalk. Martin Jonø (arkitekt)
kontakter Nationalmuseet.
Beslutning omkring lysekronerne: Menighedsrådet ønsker at
få lysekronerne poleret men ikke lakeret.
Kirkebladet: Menighedsrådet har besluttet at opsige den
nuværende ordning med uddelingen ved årets udgang.
Henriette giver nuværende uddeler ud.

