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Referat fra menighedsra dsmøde tirsdag den 12. juni 2018.
Tid: Kl. 19:00.
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Per Høegh, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Jytte Nilsson, Hanne
Uhre Hansen 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. Sognepræst Karin Larsen har opsagt sin stilling ved
Herrested, Hellerup og Søllinge kirker. Der afholdes sidste
gudstjeneste den 1. juli. Sognepræst og formand deltager
med en erkendtlighed fra Ørbæk Menighed.
Vores egen sognepræst holder ferie i ugerne 30-31-32.
b. Nyhedsbrev fra biskop Tine Lindhardt modtaget.
Formand og sognepræst er inviteret til et interview omkring
renoveringen af kirken. Artiklen kommer i dette års Stiftsbog.
Der aftales møde med Dreier og co. ang. knæfaldet i kirken
evt. Mandag den 18. juni kl. 14.
Visitatsen med biskop Tine Lindhardt den 27. maj var med
god dialog og ideer til fremtidigt arbejde. Tine Lindhardt
besvaret besøg med takke mail.
c. Orientering om diverse arbejder omkring kirken.
d. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 1.
kvartal 2018. Gennemgang og godkendelse af budget 2019
med stemplet: Årsbudget 2019 Ørbæk Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 54709315, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d.
11-06-2018 20.57.
Menighedsrådet har besluttet, at kassereren fremover vil
modtage samme honorar, som kirkeværge og kontaktperson
i Ørbæk Menighedsråd.
e. Aftalt at afholde temadag "Den gode gudstjeneste" den
28. august 2018 med personale og menighedsråd.
Formanden udarbejder invitation.
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4. Kirkegården

5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Næste møde 28. august 2018 klokken 19.00

Den nye organistvikar er kommet godt i gang.
Alle sommerferieplaner er aftalt.
f. Orientering om efterårets arrangementer.
Planlægning af børnegudstjenester: 4. september,
30.oktober samt 27.november.
g. Arbejdsgruppen indkøber 6 stole til kirken til brug ved
f.eks. vielse. Der indkøbes derudover stol til sognepræsten til
brug ved gudstjenester.
Robotplæneklippere gik i stykker ved lynnedslag i maj.
Forsikringen dækker.
Hoveddør og stue malet i præstegård samt vinduer udskiftet i
stuen.
Der arbejdes med indkøb af et renseprodukt til brug på
glasoverdækningen ved indgangspartiet ved Sognehuset.
Menigheden efterspørger et cykelstativ ved kirken, så man
ikke er henvist til at sætte sin cykel op af diget. En mulig
placering blev udpeget, og der indkøbes stativ og pumpe.

