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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 9. januar 2018
Tid: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Tilstede: Hanne Engelbrecht Terndrup, Merethe Simonsen, Jytte Nilsson, Ove Johansen, Per Høegh
og Hanne Uhre Hansen (referent)
Afbud: Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af sidste referat

Referat godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

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) Jule- og nytårsgudstjenester er gået godt med flot
opbakning.
b) Mødedatoen d. 15. maj ændres til d. 8. maj 2018.
c) Det undersøges om der er mulighed for at få fjernbetjening
til styring af klokkerne. Formand, kirkeværge og
kirkegårdspersonale gennemgår kirkegården i forhold til
udviklingsplan d. 13. januar.
d) Revisionsprotokollatet for beholdningseftersyn i december
2017 fremsendes ikke fra PwC.
e) Der afholdes personalemøde d. 6. februar kl. 13.00 i
sognehuset. Der er indkøbt ny flagstang med håndsving, som
sættes op snarest.
f) Næste møde fredag d. 12. januar 2018 kl. 13.30.
g) To af de tiloversblevne bænke fra kirken er nu sat op i den
gamle konfirmandstue.

5. Kirkegården
 Adgangsvej
 Henvendelse (tidl. Fremsendt)

Menighedsrådet har efter råd fra fagfolk besluttet sig for at
omgøre beslutningen om adgangsvej til fordel for en mere
gang-venlig løsning.
Vi har modtaget en henvendelse ang. evt. udskiftning af sten
på bevaringsværdigt gravsted. Formanden formulerer et
forslag til svar og sender ud til menighedsrådet til
godkendelse.
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6. Indvendig renovering af Ørbæk kirke
 Status
 Festskrift

Vi har d.d. taget stilling til farvesætning på tekstiler.
Ang. festskrift har vi modtaget tilbud på tryk (12 sider i a5,
500 eksemplarer). Menighedsrådet har besluttet at
husstandsomdele skriftet.

7. Eventuelt

Mødet slut klokken 22.00
Næste møde tirsdag den 6. februar kl. 17, da vi starter med syn.

