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Menighedsrådsmøde
26.02. 2019

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 26. februar 2019.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Merethe Simonsen, Jytte Nilsson, Ove Johansen, Per Høegh og Hanne Terndrup samt
regnskabsfører Susanne Andersen (under pkt. 4, som blev behandlet først)
Afbud: Henriette Bülow Skøtt og Hanne Uhre Hansen

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. Intet, sognepræsten var ikke tilstede.
b. Forskelligt ifm Sognepræst Hanne Uhre Hansens fratræden
den 28. februar og afskedsgudstjeneste den 24. februar kl.
10.15 i Ørbæk kirke med efterfølgende reception i
Sognehuset. Ugen efter den 3. marts indsættes Rasmus
Markussen i vikariat i Ørbæk kirke kl. 10.15, her afholdes
kirkekaffe umiddelbart efter gudstjenesten. Indgået
fratrædelsesaftale med Hanne Uhre Hansen, således at
familien bliver boende i præsteboligen til udgangen af maj
måned 2019. Vedtaget at give bryllupsgave ved vielser i
Ørbæk kirke, bibelbogen ”Men størst af alt er kærligheden”
indkøbes. Enighed om at ”Åben kirke-projektet” forløber
uden brug af arkitekt, da det er et meget enkelt indgreb at
forsyne kirkedøren med automatik.
c. 1 års syn på Ørbæk kirke foregår med arkitekt Martin Jonø,
formand og kirkeværge den 19. marts kl. 8.
Døren på toilettet på kapellet skal efterses.
Den 29. januar var der kirkegårdsgennemgang med
kirkegårdsleder Anders Larsen fra Nyborg. Besluttet at plante
yderligere træer (rød eg og ambertræer), sætte ”lapidarium”
i lav beplantning (guldjordbær) omkring nogle træer. I maj
måned bliver der efterfyldt med grus på græsareal ved
urnegravsteder, da området er meget fugtigt, på nordsiden
af kirken optages gamle hække omkring passive gravsteder
og der sås græs efter løs nivellering af området. Der sættes
desuden stauder og løgplanter, til pyntning i kirken, i dele af
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4. Fremtidens marketing
5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Referent: Hanne Terndrup

området. Tillæg til kirkegårdsvedtægt vedr. sløjfning af
gravsteder før udløb af fredningstid, godkendt og indsendes
til Nyborg provsti.
d. Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået af
regnskabsfører, ligesom momsberegning og styring af
anlægsaktiviteter. Regnskabet med mærket: Ørbæk Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 54709315, Regnskab 2018, Afleveret
d. 26-02-2019 09:44 blev godkendt.
e. Ove orienterede om forskelligt.
f. Forslag til efterårets foredrag, disse tages med i
planlægningen.
g. Vandafledningssag på Ålykkevej i Ørbæk er godkendt til
udførelse i 2019. MR skal betale 25% af udgiften.
Præstegårdsudvalget har ingen ønsker til Budget 2020.
Udskudt, der tages kontakt til bureauet.

