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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 22. august 2017.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Per Høegh, Ove Johansen, Jytte Nilsson, Merethe Simonsen, Hanne Uhre Hansen, Hanne
Terndrup 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.Kirkeblad er klar til uddeling.
Teaterforestillingen ”En ræv bag øret” er i gang med
skoleklassen. Forestillingen har urpremiere fredag den 15.
september på skoletorvet. Der er frivillige i gang med
forberedelserne.
Gennemgang af de kommende aktiviteter i 2. halvår.
Babysalmesang i gang med god tilslutning.
b. Kirkens Døgn 8. september har over 70 tilmeldte
allerede, og der er plads til 100.
Orientering om post: Gennemgang af kursuskatalog fra
Menighedsforeningen, nyhedsbrev fra biskop Tine
Lindhardt samt forskellige aktivitetsforslag.
MHR afventer til fra mureren omkring den planlagte
udvendige kalkning af kirken i efteråret 2017.
Spørgsmål om reservering af gravsteder diskuteres bl.a. ift.
udviklingsplanen for kirkegården. Punktet færdigbehandles
på næste møde.
Personale og menighedsrådstur for Ørbæk Sogn skal
planlægges i efteråret.
c. Kapellet er blevet malet.
Kapeldøren friskes op, så den fremstår pæn igen.
Der er indkøbt ny katafalk med tilbehør i kapellet til
håndtering af kister.
Med til næste byggemøde: Forespørgsel om renovering af
vinduer udvendigt samtidigt med indvendigt.
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d. Gennemgang af kvartalsrapport.
Kvartalsrapport 01-01-2017 til 30-06-2017 (2. kvartal)
godkendt.
Det endelige budget 2018 er vedtaget og godkendt af
Nyborg Provstiudvalg.
Den nye persondataforordning kræver at menighedsrådet
udpeger en skriverbruger, som har adgang til vores
regnskabsprogram Brandsoft. Menighedsrådet godkender
vores regnskabsfører Susanne Andersen til skrivebruger.
Sognets telefon - og internetaftaler er blevet gennemgået
og ved de nye aftaler er der lagt op til en besparelse på
18.000 kr. om året.
e. Ferieperioden er afviklet, og vikarerne har dækket fint
ind.
f. Aktiviteterne er gennemgået under præstens punkt.
g. Varmepumpen bliver installeret i præstegården i uge 35.
4. Åbningsgudstjenesten i Ørbæk Kirke

5. Kirkegården
6. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

7. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.00
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Oplæg omkring festskrift ift. genåbningen af kirken den 1.
april 2018 kommer Hanne T med til næste møde.
Per kontakter trompetist for evt. medvirken ved
gudstjenesten på denne dag.
Stenen på den nye anonyme fællesgrav er placeret og
pladsen markeres indviet efter højmessen den 27. august.
Døbefonten er flyttet til den midterste platou.
Menighedsrådet beslutter at baloustæderne bibeholdes på
deres placering.
Menighedsrådet fastholder, at kirkens gulv skal
sæbebehandles.
På næste byggemøde: Opmærksom på tilstrækkeligt antal
elstik i koret bl.a. til brug ved afvikling af koncerter samt
forberedelse til evt. indirekte belysning i skibet.

