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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 15.november 2016.
Tid: Kl. 19 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Anne Tribondeau, Hanne Uhre Hansen, Hanne Terndrup, Ove Johansen, Per Høegh,
Merethe Simonsen 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) Anni Sørensen ønsker at skænke Ørbæk Kirke en ny
alterdug i forbindelse med åbningen efter den indvendige
renovering af kirken. Mhr. takker ja til gaven. Mhr. ønsker at
afholde alle materialeudgifterne til dugen. Hanne T vender
tilbage til Anni.
Konfirmandundervisningen går godt. Der er gospel koncert
for konfirmanderne i Vindinge Kirke på søndag.
b) Indkøb af trailer til brug af graverne fra Nyborg Kirkegårde.
Teaterstykke i forbindelse med Luther året. Rikke
(præstesekretær) har udarbejdet et manuskript til børn og for
børn. Der er udarbejdet en kontrakt omkring teaterstykket.
Hanne T underskriver kontrakten samt kontakter instruktør til
opførelsen af stykket.
Mhr ønsker at få indbundet samtlige referater til en lille bog.
Der undersøges muligheder for dette.
c) Grandækning går planmæssigt.
Årligt eftersyn ved Falck i kirken.
Kirkesangervikarerne ønsker en salmebog med noder. Hanne
T taler med Bjarne fra Refsvindinge mhr. og indkøber.
Elektrikeren er orienteret omkring belysningen i sognehuset.
d) Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev godkendt og mhr. tog
PU ”ingen bemærkninger” til revisionsprotokollatet for
regnskab 2015 til efterretning.
e) Vinterbelysning kommer på kirken fra 1. søndag i advent.
Til julehyggen den 25. november er der 23 tilmeldt.
F) Børnegudstjeneste den 27. november, sangaften 30.
november, højmesse den 11. december.
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4. Udviklingsplanen for kirkegården
5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.00
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Der opstartes læsegruppe omkring Luther torsdage i januar.
Der er åben kirke onsdag den 16. november ml 16-18.
g) Intet nyt
Gran dækningen er i gang
Møde med Nationalmuseets kalkningstjeneste onsdag den
16.november grundet den fundne cementbinder på kalken
samt fugten i kirketårnet.
Mhr. afventer svar på ansøgningen til istandsættelsen af
orglet.
Drøftelse af belysning i koret. Mhr. ønsker at besøge kirker
med forskellige belysninger i starten af 2017.

