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14.03 2017

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 14. marts 2017.
Tid: Kl. 19:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Jytte Nilsson, Per Høegh, Regnskabsfører Susanne Andersen (forlod
mødet 20.15), Henriette Bülow Skøtt (forlod mødet kl. 21.15) og 2. suppleant Anne Tribondeau
(ankom til mødet kl.19.20 og forlod mødet igen 20.15)
Afbud: Ove Johansen og 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.
Kasserer
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

A. Hanne ferie.
B. Teaterstykket ” en ræv bag øret” er færdigskrevet med
dertilhørende musik. Det vil nu blive lagt ud på Stiftets
hjemmeside, så andre mhr. har mulighed for at ”købe sig”
til stykket.
Gennemgang af indkommen post.
Formand, kasserer og regnskabsfører deltager i provstiets
budgetsamråd den 23. marts.
Provstiudvalget godkendt ansøgning om etablering af
anonym fællesgrav på arealet ml. kapel og graverhus.
Arbejdet finansieres af overskydende midler fra regnskab
2016.
C. Intet nyt
D. Intet nyt
E. MUS er gennemført med alle medarbejderne.
F. Intet nyt.
G. . Der har været afholdt møde i præstegårdsudvalget,
hvor energimærkningen på præstegården og sognehuset
blev gennemgået.
Gennemgang af mulige investeringer og ændringer i forhold
til forbedring af energimærkningen.
Budgetønsker fra præstegårdsudvalget - Præstegården:
udskiftning af vinduer i stuen mod haven anslået udgift
24.800 kr., varmepumpe anslået udgift 20.000 kr., ur styring
til cirkulationspumpe anslået udgift 1.500 kr.
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4. Kirkegården

5. Årsregnskab 2016

6. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

7. Budget 2018
Foreløbige anlægsønsker

8. Energimærkning af graverhuset

9. Kopimaskine

Ny bøgehæk er etableret ud mod Hovedgaden.
Bunddække i form af bredbladet Efeu er plantet i biologisk
nedbrydeligt materiale på de tidligere græsskråninger, som
har været afdækket af plastik det sidste år.
Mhr. har godkendt regnskab 2016 med mærke: Ørbæk
Sogns Menighedsråd, CVR-nr.54709315, Regnskab 2016,
Afleveret d. 12-03-2017 17:21
Menigheden får mulighed for at besøge konservator Karsten
Vikkelsø i Ringe, den 18. april kl. 17.00 – 18.30.
Konservatorer og murere er færdige i de to forreste kirkefag,
og stilladset fjernes fra denne del af kirken i den kommende
uge. Arkitekt Martin Jonø har kontaktet Nationalmuseet for
at få en stenkonservator til et bese døbefonten.
Byggetavlen flyttes til den lille græsplæne ved sognehuset
efter kontakt fra Vejdirektoratet.
Væggen bag panel i tårnfagets nordre side bærer præg af
fugt og oliemaling. Dette renses helt af inden opsætning af
panelvæg desuden er vi opmærksom på at det måske vil
mindske fugtgennemtrængning ved at fjerne betonlag oven
på pigsten på kirkens nordre side. Dette skal udføres i et
selvstændigt projekt. På modsatte side ser væggen betydelig
pænere ud.
Ansøgning om lån i stiftsmidlerne sendes til Provsti og Stifts
godkendelse.
Den indvendige renovering forløber efter planen.
Omlægning af pigstensbelægning på kirkens nordside
Arbejde med udviklingsplanen på kirkegården kr. 100.000
Præstegård
Varmepumpe i tidl. konfirmandlokale i præstegård kr. 20.000
Udskiftning af vinduer i stuen i præstegården kr. 30.000
Udskiftning af dør i graverhus kr.10.000
Indvielse af kirken efter renovering
Etablering af ny adgangsvej til kirken
Energirapport på graverhus gennemgået. Udskiftning af dør
medtages på budget 2018. Ur til ventilation og LED
belysning tages over driften.
Kopimaskine drøftes på fællesmøde tirsdag den 21. marts
2017.

10. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt/Per Høegh
Næste møde: Fællesmøde med Refsvindinge den 21. marts kl. 18.30 i Sognehuset (vi mødes 15
minutter før og besigtiger den nye anonyme fællesplæne). Besøg konservator den 18. april kl. 1718.30 derefter menighedsrådsmøde i Sognehuset, Ørbæk.

