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Menighedsrådsmøde
08. 01 2019

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 8. januar 2019.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Uhre Hansen, Merethe Simonsen, Hanne Terndrup, Jytte Nilsson, Ove Johansen,
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. Orientering og konkret sag som udløser præcisering om
præstens myndighedsområde.
B. Modtaget forespørgsel fra KFUM Kongshøj Spejderne om
økonomisk støtte til rejse til Finland. Rejsen har et
overordnet emne ”Tro.” MHR bestiller et foredrag af
Kongshøj Spejderne under denne titel til afholdelse i
oktober/november 2019 og betaler almindeligt
foredragshonorar for opgaven.
Indskærpet nødvendigheden af altid at indhente tilbud på
diverse arbejder/opgaver i kirken.
Energigennemgang i kirken 23. januar med henblik på evt.
mulige energi besparelser. Hanne T og kirketjener deltager.
c. Der er diverse ting i kirken, der skal efterses ved 1 års synet
efter renoveringen.
Birkely Anlægsgartner er gået i gang med arbejdet med
stensætningen og ny bøgehæk på kirkegården ned mod
Hovedgaden 40.
Døren på toilettet på kapellet skal efterses.
Der er en del gravsteder, der ønskes sløjfet. Kirkeværgen
tager kontakt til de efterladte, hvor MHR gerne vil beholde
gravstenene til et Lapidarium.
Drøftelse omkring belysning i koret. MHR ønsker at
belysningen kommer direkte på altertavlen, da denne
fremstår mørk. Elektriker kontaktes.
d. Uddeling af ”huskeliste 2019 for menighedsråd i Nyborg
Provsti.” Når vi udarbejder dagsorden, vil vi få punkter til
behandling fra huskelisten.

2

Menighedsrådsmøde
08. 01 2019

4. Fremtidens marketing

5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

e. Modtaget mulige navne til kirkesangervikarer. Ove
kontakter dem.
Personalet holder ferie fordelt herover foråret. Der er styr på
vikarer til den periode.
Der afholdes personalemøde 29. januar. Ove kontakter
RMHR omkring dette.
f. Der har ikke været afholdt møde. Der er planlagt aktiviteter
i foråret.
g. Der afholdes møde inden længe, da der skal indgives
ønsker til budgettet på møderne i februar og marts.
MHR har på fællesmødet med RMHR haft besøg af
konsulent fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, som
præsenterede forskellige muligheder for hjemmeside og
kalenderdel.
Hanne T indhenter referencer på kirker, som allerede bruger
systemerne.
MHR drøfter videre på næste møde i februar.
Drøftelse om muligheden for udarbejdelse af lille pjece
omkring gravstedsmuligheder.

