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Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 13. marts 2018.
Tid: Kl. 19:00.
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Hanne Uhre Hansen, Per Høegh, Ove Johansen, Jytte Nilsson, Merethe
Simonsen, Susanne Andersen (regnskabsfører) 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.Salmebøgerne er retur efter opstramning. Dåbssalmen
påsættes bagerst i salmebogen.
b.Høring omkring Almas Have i forbindelse med forslag til
lokalplan er udsendt fra Fyens Stift
Provstesyn den 26. april klokken 12.00
Orientering omkring tyveriet af kirkelyset i december 2017.
c.Orientering om diverse arbejder omkring kirken.
Drøftelse omkring henfaldne gravsteder og bevaringsværdige
gravsten i henhold til udviklingsplanen på kirkegården.
Kloakforhold ved kirken. Det har ikke været muligt at finde
dokumenter.
Der er modtaget tilbud på udskiftning af spoler og pærer i
udendørslamper ved kirken, kapel, parkeringsplads,
sognehus og præstegård. For nuværende udskiftes pærer og
spoler i udendørslamperne ved adgangsvejen til kirken.
Kirketjener udarbejder inventarliste i sognehus og kirke.
d.Årsregnskab drøftes på særskilt punkt.
E. Kirketjener har været sygemeldt pga. operation.
Klaus Madsen er ny vikar for organist.
Alle sommerferieønsker er modtaget for kirkens personale
f.Avisartikel med mulig koncertoplevelse udleveret.
Der afholdes næste møde den 10. april.
G. Der udskiftes vinduer i stue og males i præstegården.
Budgetønskerne fra præstegårdsudvalget er reoler/skabe til
præstekontor og sal samt en ny og hurtigere opvaskemaskine
til køkkenet i sognehuset.
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Der renses tag på præstegården og på indgangspartiet ved
sognehuset i foråret.
4. Regnskab

Årsregnskab 2017 for Ørbæk Sogns Menighedsråd i Nyborg
Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 7735 CVR-nr.
54709315 gennemgået og godkendt med stempel:
Ørbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54709315, Regnskab
2017, Afleveret d. 10-03-2018 15:58

5. Kirkegården

6. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

7. Festgudstjenesten 1. april

8. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.08
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Menighedsrådet er opmærksom på omfanget af de frie
midler og vil i marts 2018 søge Provstiudvalget om at
disponere over 95.000,00 kr. til pigstensbelægning på
kirkens nordside samt 31.500,00 kr. til ajourføring af digitalt
kirkegårdskort.
Desuden vil menighedsrådet i forbindelse med budget 2019
søge anlægsbevillinger finansieret af de frie midler.
Nyborg Kirkegårde har meddelt reduktion i timetallet med
70 timer pr. år på Ørbæk Kirkegård.
Birkely Anlægsgartner er påbegyndt arbejdet med
udarbejdelse af ny adgangsvej.
Byggemøde afholdt i dag tirsdag den 13. marts. Tidsplan og
økonomi holdes.
Højtalere sænket i placering.
Der er begyndt at blive ophængt nummertavler mm.
Kirkeskibet er placeret.
Håndværkere er i gang med de sidste arbejder rundt i
kirken.
Sidste byggemøde afholdes tirsdag den 27. marts.
Indbydelser er udsendt.
Festskrift er næsten klar til tryk. Skriftet bliver på 24 sider
Udsendes til korrektur i menighedsrådet. Sendes i trykken i
uge 12. Festskriftet trykkes i 2000 eksemplarer.
Menighedsrådet mødes lørdag den 31. marts til klargøring
af festgudstjenesten.
Kirketjener pynter kirken.
Mads og Agnes Lunde er engageret til at spille.

