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Menighedsrådsmøde
21.05.2019

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 21. maj 2019.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Per Høegh, Hanne Terndrup, Jytte Nilsson, Rasmus Markussen, Ove Johansen, Anne
Tribondeau (1.stedfortræder), Merethe Simonsen og Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Kirkeværge
d.
Kasserer - Budget 2020
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

a.Børnegudstjeneste 11/6 og derefter pause indtil efter
sommerferien.
Planlagt aftenandagter med start kl. 16.30 henover
sommeren samt kirkekaffe 9/6, 14/7 og 11/8.
Drøftelse omkring indsamlinger i kirken og de mulige
betalingsformer, der kan bruges.
B. Nyhedsbrev fra Biskoppen hvor der gøres opmærksom på,
at Nationalmuseet er rundt i de danske kirker og kigge på
altertavler. Der gøres også opmærksom på et nyt modul i e –
learning.
Skriftlig henvendelse fra borger i menigheden ang.
konfirmationens salmer. Drøftelse omkring henvendelse.
MHR vender tilbage med svar til borgeren.
Henvendelse fra Kongshøj Spejderne ang. opsætning af tre
sheltere på grunden. MHR giver skriftlig tilladelse til dette.
c.Projektet ”Åben Kirke” er etableret.
Tilbud på etablering af åbne/låse funktion på toilet ved
kapellet. MHR godkender.
Fremstilling af Parkering Forbudt skilt ved fliser ved kapel.
Merethe og Henriette ordner dette.
Orientering om diverse arbejder på kirkegården.
d. Kvartalsrapport for 1. kvartal 01-01-2019-31-03-2019
godkendt.
Ørbæk Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 54709315, Budget 2020
godkendt.
e. Punktet udgår og kommer under punkt 4.
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4. Strukturændring i pastoratet

5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd
Referent Henriette Bülow Skøtt
Møde slut 22.40

f. Drøftelse omkring juleaktivitetsdagen i samarbejde med
Ørbæk Borgerforening samt Ørbæk Handel – og Service.
Datoen bliver formentlig den 22. december.
Gennemgang af aktiviteter i kirken henover sommeren med
fordeling af menighedsrådsfolk til aktiviteterne.
g. Ekstraordinært præstegårdssyn den 5. juni.
Drøftelse om de kommende strukturændringer ift.
Personalenormeringer og præstestilling.
Der er aktivitet på præstestillingen.
MHR mødes til gennemlæsning af ansøgninger primo juni.
Cykelpumpe og stativ sættes på parkeringsplads snarest.

