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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 10. januar 2017.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Ove Johansen, Per Høegh, Jytte Nilsson, 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
-Plant et træ
b.
Formand
c.
Kirkeværge
d.
Regnskabsfører
-Ørbæk Kirkekasse; revisionsprotokollat om
forberedende kirkearbejder 2016
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
-kirkeblad
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

A)Babysalmesang opstart i dag 10. januar med 12 børn og
forældre i Sognehuset.
Konfirmationsforberedelsen overgår til eftermiddagstimer fra
februar. Der er planlagt heldagsarrangement med
konfirmanderne den 23. marts.
Der var stor interesse for at holde et julearrangement på
Ørbæk skole for alle elever og det blev godt modtaget.
Sognepræsten tilbyder sig ift reformationsfejring (historie,
billedkunst og kristendom) på skolerne i Refsvindinge og
Ørbæk.
Der er indkøbt ophæng til brug i konfirmandundervisningen.
Illustrationerne omhandler Reformationen og Luther.
Arrangement den 26.februar ”Plant et træ”. Gudstjeneste,
derefter plantes træet, og der bydes på lidt most. Træet
plantes på stykket ml. kapellet og graverhuset. Merethe
indkøber træ, Henriette indkøber most.
B)Vi har modtaget en personlig julehilsen og nyhedsbrev fra
den fynske biskop Tine Lindhardt.
Kirkeministeriet har fremsendt en dåbsfolder med
information til forældre. Hanne UH gennemlæser materialet
og på mhr. mødet i februar tages stilling til, hvorvidt vi vil
bruge materialet.
Vi har modtaget ”Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken ”fra Kirkeministeriet. ØMHR afgiver ikke
høringssvar, da vi synes at forsøgene kan være interessante
at følge.
Dato på fællesmøde med Refsvindinge MHR. Hanne T
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kontakter Bjarne om datoen 21. marts. Hanne giver besked
retur.
Hanne T indkøbt bog ”menighedsrådets arbejde i praksis” til
fælles brug
c)Graverne i gang med ”båsene” på redskabs – og
materialepladsen.
Forskellige gravsten på gravsteder, der er hjemfaldet, skal
vurderes på det kommende kirkesyn i 2017.
Diverse kalkarbejder i kapellet skal udbedres.
D)Ingen bemærkninger på den fremsendte
Revisionsprotokollat udarbejdet af PwC. Underskrevet af
ØMHR.
Per afholder møde med regnskabsfører Susanne i den
kommende fremtid om bl.a. Status på renoveringsprojektet.
E)Præstesekretær Rikke afholder orlov april, maj og juni. Der
indsættes vikar i en del af arbejdsopgaverne.
Organist modtaget tøjpenge.
J Julebelysningen på kirken har ikke været optimal denne
gang. MHR skal vurdere andre muligheder, men den
kommende jul bibeholder vi den belysning, der har været på
kirken hidtil, da kirken stadig er under restaurering i 2017.
Tilbud på kopimaskine modtaget, andre tilbud rekvireres og
ØMHR fortsætter drøftelsen på næste møde.
Tilbud på kopimaskine modtaget. ØMHR skal rekvirere andre
tilbud og drøfte det videre på næste møde.
Personalemøde afholdes 31.januar kl.13. Ove og Per deltager
fra ØMHR.
F) Gennemgang af de kommende arrangementer i 2017.
Der afholdes Kirkens Døgn 8. september med kirkevandring i
Nyborg Provsti.
Kirkebladsuddelingen skal uddeles af anden udbyder. Vi har
modtaget et par henvendelser, som ønsker at være uddeler.
Henriette taler med den valgte uddeler.
G) Per taler med elektriker omkring manglende udarbejdelse
af diverse arbejder.
4. Udviklingsplanen på kirkegården

Intet nyt.

5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

Byggemødereferater ligger i Dropboxen.
Tidsplanen følges.
Tårnfaget er meget fugtigt og kræver en del arbejde.
Håndværkerne arbejder godt sammen.
Byggetavle er under udarbejdelse og kommer op, så det
bliver tydeligt, hvem vi benytter som håndværkere.
7.februar, 14. marts, 18. april, 16. maj, 13. juni (kl. 17 med
kirkesyn), 22. august, 19. september (kl.17), 10. oktober og
28. november.
Øvrige møder opstarter klokken 19.00.

6. Datoer for møder 1. halvår 2017

7. Eventuelt
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Mødet slut klokken 21.45
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Næste møde afholdes den 7. februar
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