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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 7.februar 2017.
Tid: Kl. 19:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Per Høegh, Ove Johansen, Jytte Nilsson (forlod mødet kl. 19.55), Hanne Terndrup, Hanne
Uhre Hansen, 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.
Kasserer
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

A. Hanne ønsker at afprøve en ny form for
minikonfirmandundervisning i Ørbæk Sogn i form af en
kirkeklub over flere årgange f.eks. 3.-4.-5. årgang. Forløbet
kunne være over 6 eftermiddage. Hanne drøfter det videre
med Birgitte, der er ansat til at undervise
minikonfirmanderne. MHR bakker op omkring Hannes ønske.
B. Der er indkommet nyhedsbrev fra Fyns Biskop Tine
Lindhardt.
Orientering om øvrig indkommen post.
MHR ønsker at lægge den nye dåbsfolder fra Folkekirken ude
blandt øvrige foldere f.eks. på biblioteket og lægehuset.
C. Merethe har indkøbt et Fillipa æbletræ til den 26. februar
til ”plant et æbletræ” arrangement i forbindelse med
Reformationsfejringen.
D. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport 4. kvartal
2016. Sognet er kommet ud af 2016 med et større overskud
end forventet. Dette er pga. lavere udgifter ift. kirken er
lukket pga. renovering.
Det er vigtigt at MHR husker at attestere bilag sendt til
regnskabsfører, så bilagene bliver konteret på de korrekte
konti.
Gennemgang af anlægsaktiviteter og kirkerenovering 2016.
Der er brugt 1,9 mio. kr. foreløbig i kirkerenoveringen i 2015
og 2016.
E. Der har været afholdt personalemøde for personaler for
Ørbæk og Refsvindinge kirker.
Der er udformet og underskrevet tillæg til
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4. Kirkegården

5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

ansættelseskontrakterne for personalet.
Det blev oplyst, at Refsvindinge menighedsråd har nyt
medlem i kirkebladsudvalget.
F. Gennemgang af kommende aktiviteter.
Dato på menighedsmøde bliver søndag den 8. oktober. Der
startes med gudstjeneste. Derefter vil der være
menighedsmøde og Luther sange.
G. Præstegårdsudvalget har konstitueret sig med Bjarne Ivan
Hansen (RMHR) som formand og Merethe (ØMHR) som
sekretær.
Fremvisning og drøftelse af tilbud på udarbejdelse af
etablering af anonym fællesplæne på arealet mellem kapel
og graverhus.
Beslutning: MHR søger Provstiudvalget om overførsel af
ubrugte midler 2016 til etablering af ny fællesplæne.
Plastikdugen på skråningerne på kirkegården har gjort sit
arbejde, og der er ved at være klar til ny beplantning i form af
bunddække.
Beslutning: MHR ønsker storbladet efeu som beplantning.
Beplantning sættes i ukrudtsdug, som er biologisk
nedbrydeligt.
Fjernelse af nuværende blandingshæk mod Hovedgaden og
etablering af ny bøgehæk iværksættes i 2017.
MHR har en drøftelse omkring renovering af panelvæg eller
etablering af ny panelvæg på kirkevæggene. Modtaget
tilbud på nyetablering af paneler.
Beslutning: MHR fastholder det tilbud, der allerede er
indgået dvs. MHR ønsker at få de eksisterende panelvægge
renoveret.
MHR har modtaget en henvendelse fra et lysfirma, som har
udført arbejder i anden fynsk kirke. Hanne T vender tilbage
til lysfirmaet, at MHR ønsker en anden form for belysning.
MHR ønsker at kigge på lys løsninger med indirekte lys i
kirken.
MHR har en drøftelse omkring de tre lysekroner i kirken.
MHR fastholder beslutningen omkring ikke at få lakeret
lysekronerne.
Der udarbejdes en ny smedejernskrog til kirkeskibet, så det
kommer til at hænge centreret i kirkerummet.
Trappetårnet er meget fugtigt, trænger til kalk, og der er
nuværende tidspunkt 3 murhuller i tårnet.
Beslutning: MHR ønsker at få kalket trappetårnet indvendigt
samt udført lukninger i form af etablering af vindue eller
gitter i trappetårnets 3 murhuller for at undgå fremtidig fugt.
Døren ved trappetårnet skal restaureres og tætnes. Samtidig
ønsker MHR at få udført lukning af våbenhusets murhul i
gavlen i form af etablering af vindue eller gitter.
Der udarbejdes separat regning for kalkning indvendigt i
tårnfaget.
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Byggetavlen er formentlig snart udarbejdet.
6. Kopimaskine

Udsættes til næste møde

7. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.20
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Næste møde tirsdag den 14. marts 2017 klokken 19.00
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