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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 18.september 2018.
Tid: Kl. 17.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Jytte Nilsson, Merethe Simonsen, Ove Johansen, Per Høegh og
Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Hanne Uhre Hansen

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 5 udskydes, da sognepræsten ikke er til stede.

3. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Kirkeværge
d.
Kasserer
e.
f.
g.

- Revisions protokollat
Personaleudvalg og kontaktperson
Nyt fra aktivitetsudvalg
Nyt fra præstegårdsudvalg

a. Sognepræsten er ikke til stede.
b. Drøftelse af de kirkelige aktiviteter under sognepræstens
fravær.
c. Der er kommet flere forespørgsler på besøg i kirken.
Kirken samt dele af kirkegården er blevet
gennemfotograferet, og billederne er fremkaldt.
Kirkebelysning bag kirkealteret godkendt. MHR ønsker at
afvente med beslutning om belysning i loftet i koret for at se,
om pærerne kan undværes.
Stol til sognepræsten beset. Der undersøges, om stolen kan
fås i egestel alternativt fyrretræsstel. Både stol til sognepræst
samt 4 brudestole ompolstres med stoffet i farven som
sæderne på bænkene. Jaksland kontaktes.
Fremvisning af klapstol. Beslutning bliver, at disse samt
matchende hynder indkøbes. Det undersøges, om klapstolen
kan fås i fyrretræsstel eller egestel.
Torxskruer i lampetter på orgel pulpituret er udskiftet med
ligkærvede messingskruer.
Huller i tagrende på nordsiden af kirken. Der er sat
blikkenslager på.
d. Revisions protokollatet godkendes ikke af menighedsrådet,
og der klages til Nyborg Provsti.
Årsbudget 2019 for Ørbæk Sogns Menighedsråd godkendt
”Ørbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54709315, Budget
2019,, Bidrag budget afleveret d.16-09-2018 17:59.”
Byggeregnskabet på kirkerenoveringen gennemgået. Det
oprindelige budget var ca. 8,6 mio. kr., og det endelige
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4. Kirkegården
5. Opsamling temamødet i august
6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 18.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt
Næste møde tirsdag den 30. oktober

regnskab lyder på ca. 7,4 mio.kr. Byggeregnskabet
godkendes og sendes til revisionen.
e. Orientering
f. drøftelse omkring markedsføring af arrangementer. Det
skal tænkes ind i fremtiden.
Børnetaskerne er færdige og i brug i kirken.
Julearrangementet den 16. december er klar. Juletræsfest i
Ørbæk Midtpunkt kl. 10. Koncert i kirken med Jette Torp kl.
15.
Gudstjeneste Langfredag 2019. Der arbejdes i at arrangere et
kor til at komme.
g.Orientering om igangværende arbejder.
Kirkegårdskortet er blevet opdateret og tilrettet.
Punktet udskydes til næste møde

