1

Menighedsrådsmøde
27. 08 2019

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 27. august 2019.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Ove Johansen, Merethe Simonsen, Rasmus Markussen, Hanne Terndrup, Anne
Tribondeau, Henning Terndrup (suppleant), Per Høegh og Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra
a) Præst
b) Formand
c) Kirkeværge
d) Kasserer: Godkendelse kvartalsrapport for
januar – juni 2019.
e) Personaleudvalg og kontaktperson
f) Nyt fra aktivitetsudvalg;
forespørgsel fra Nyborg Musikskole
g) Nyt fra præstegårdsudvalg

Godkendt.
a. Gennemgang af kommende kirkelige
handlinger i efteråret. Der afholdes
høstgudstjeneste 15. september,
menighedsmøde 27. oktober samt
Allerhelgenseftermiddag 3. november.
Ved menighedsmødet startes med
gudstjeneste i kirken, hvor tidligere biskop
Kresten Drejergaard vil medvirke i
gudstjenesten sammen med sognepræsten
samt holde et foredrag efterfølgende i
sognehuset efter menighedsmødet
Gennemgang af diverse informationer og
indkommen post
Drøftelse om diverse indkøb til sognehuset til
brug i konfirmandundervisningen. MHR
godkender indkøb af salmebøger til
sognehuset.
Et ønske fra sognepræsten om at benytte
kirkens 9 bedeslag midtvejs i de kirkelige
handlinger bisættelse/begravelse i stedet for
i slutningen. MHR godkender ønsket.
b. Kursuskatalog er modtaget.
Information om indkommen post.
Provsten i Nyborg holder afskedsreception
den 13. oktober.
c. Stensætningen på nordsiden af kirken er
færdiglavet.
Stien mod Hovedgaden er kommende
projekt på kirkegården.
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4. Præsteindsættelse den 8. september

5. Behandling af ønske om udtræden af
menighedsråd

6. Forslag om oprettelse af en menighedspleje
med henblik på uddeling af julehjælp o.l.
Herunder nedsættelse af en bestyrelse,
revidering af kollektlisten for 2020 og
anskaffelse af en konto til MobilePay.

Information omkring diverse arbejder på
kirkegården.
d. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 01-012019 til 30-06-2019 godkendt.
e. Organist Lars ønsker at indkøbe nodesamling
til nye præludium til brug ved kirkelige
handlinger. MHR godkender købet.
Kirkesanger Marika har sidste arbejdsdag
søndag den 1. september.
Vi mangler en til at overtage babysalmesang,
indtil ny kirkesanger er ansat.
Information omkring vikar dækning den
kommende tid.
Diverse information.
f. Forespørgsel fra Nyborg Musikskole omkring
mulighed for forårskoncert i Ørbæk Kirke den
31. marts 2020 klokken 18.30-20.00 med
mulighed for at komme i kirken fra klokken
17.00. MHR vender tilbage med et positivt
svar.
Drøftelse omkring muligheder omkring
julekoncert den 22. december. Per tager det
med videre til Borgerforeningen.
g. Afholdt afsluttende møde i
præstegårdsudvalget ml. Ørbæk og
Refsvindinge menighedsråd.
Gennemgang af uafsluttede sager.
Gennemgang af arbejder i præstegården så
den bliver klar til indflytning af ny
præstefamilie ultimo september
Hanne og Per udarbejder pressemateriale til avisen. Der er
bestilt vin og en lille snack til brug ved den efterfølgende
reception i sognehuset.
Indsættelsesgudstjenesten begynder klokken 10.15
Jytte Nilsson har ønsket at udtræde af menighedsrådet.
MHR godkender ønsket.
Anne Tribondeau indtræder som menighedsrådsmedlem, da
hun er 1. suppleant.
Henning Terndrup indtræder ligeledes i rådet, da Per tager
orlov fra rådet ultimo 2019.
Anne og Henning har aflagt menighedsløftet.
Drøftelse omkring menighedspleje.
Hvad vil det indebære?
Hvilke muligheder er der?
Henriette undersøger muligheden ift. Mobilepay.
Rasmus undersøger yderligere omkring menighedspleje.
MHR drøfter videre på næste møde
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7. Fremtidig kommunikationsplan for Ørbæk
Sogn

8. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.10
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Drøftelse om fremtidig kommunikationsform. MHR
kontakter Danmarks Kirkelige Mediecenter for et møde i
nær fremtid.
MHR ønsker fortsat et trykt kirkeblad og en hjemmeside.
Derudover ønskes drøftes yderligere former for
kommunikation.
Der opsættes et lille spejl på bagsiden af alteret til brug
af præsterne, når de skal montere mikrofon.

