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Menighedsrådsmøde
30.10 2018

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 30. oktober 2018.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Jytte Nilsson, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Hanne Uhre Hansen, Hanne Terndrup,
Per Høegh 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.Konfirmand undervisning begyndt.
Mange aktiviteter henover den sidste del af året med
konfirmanderne.
B.Indbydelse til Fristift-forsøg Fyens Stift den 7. november
klokken 19.00 I Korsbrødregården i Nyborg. Der vil være
mulighed for at drøfte 17 forskellige forsøg. Tilmelding senest
den 4. november til Hanne T.
Den årlige statusrapport på kirkerenoveringen er indsendt til
rette instans.
Orientering om diverse regninger for udførte arbejder.
Datoer for 2019 møder: 8/1 (evt. fællesmøde også), 26/2, 9/4
(kirkesyn og budget), 21/5 (godkendelse af budget), 18/6,
27/8, 17/9, 29/10, 26/11 (konstituering)
Nyhedsbrev fra biskop Tine Lindhardt. Der afholdes nytårskur
24. januar 2019.
ØMHR har søgt Provstiudvalget om at få godkendt
dispositionsforslag omhandlende ændring af låsesystem i
kirken ifm. Projekt Åben kirke.
C. Orientering omkring lys i koret.
Orientering omkring belysning omkring sognehus og
præstegård. Der er installeret timer.
Der sættes et juletræ på plænen ved Sognehuset.
Drøftelse omkring restanceliste ordningen. Merethe og
regnskabsfører arbejder videre.
Drøftelse omkring blomster ved kirkelige handlinger efter
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4. Kirkegården

5. Opsamling temamødet i august
6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.05
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

HUSK VI HAR KONSTITUERING PÅ NÆSTE MØDE

forespørgsel fra kirketjener. ØMHR ønsker, at der så vidt
muligt skal være afskårne blomster på alteret.
D. Intet nyt.
E. MUS afholdt med alle personaler. Præstesekretær har
ansøgt om nye skærmbriller. ØMHR godkender ansøgningen.
Ove kontakter Landsforeningen for Menighedsråd for råd og
vejledning.
Fri weekends og ferie for resten af 2018 er på plads med
personale og vikarer.
Der er julefrokost for personalet fredag den 23. november
klokken 12.30
Der har været afholdt personalemøde. Orientering omkring
punkter på mødet.
F. Der skal sættes datoer på børnegudstjenester i 2019.
Drøftelse om markedsføring af arrangementer i fremtiden.
ØMHR går i tænkeboks og sætter det på til næste møde.
G. Klapstole med hynder er indkøbt og klar til brug i kirken
ved de store kirkelige handlinger.
Brudestole og stol til præst er klar til ompolstring.
Der er bevilliget penge på budgettet til ny stensætning mod
nabogrunden Hovedgaden 40. ØMHR ønsker at benytte
Nyborg Kirkegårde til at udarbejde udbudsmateriale til
stensætningen.
Gennemgang af notat fra temamødet den 28. august.
Indholdet i notatet videreformidles til personalet.
Snak omkring ændrede gudstjenestetidspunkter 2 gange om
året. ØMHR tænker videre.

