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Menighedsrådsmøde
01. 10 2019

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 1. oktober 2019.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Rasmus Markussen, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Henning Terndrup (suppleant for
Per), Anne Tribondeau, Hanne Terndrup, Per Høegh og Henriette Bülow Skøtt.
Afbud:

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Kirkeværge
d.
Kasserer – Revisionsprotokollat
årsregnskab 2018
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

Godkendt
a. Orientering om den tidligere Biskop
Kresten Drejergaards foredrag.
Personalejulefrokost afholdes fredag den 29.
november kl. 12.30.
Drøftelse omkring konfirmanddatoer i
fremtiden i Ørbæk Sogn. Fra 2024 fastlægges
konfirmationerne til St. Bededag.
Diverse orientering.
b. Samarbejdsaftalen med Nyborg Kirkegårde
er ved at blive genforhandlet.
Der er indkøbt gave til provstens
afskedsreception den 13. oktober.
Der er blevet udarbejdet logo til kirken.
Nationalmuseet har været på besøg i kirken
for at registrere middelalderfigurerne, kirken
rummer.
c. Nyt fra kirkegården. Der er sat løg og flere
stauder.
Orientering om diverse arbejder omkring
kirken.
d. Ørbæk Kirke, Nyborg Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018
godkendes og underskrives.
e. Vikar for kirketjener pga. sygemelding.
Ny kirkesanger ansat pr.1. november.
F. Kongshøj Spejderne kommer og holder
foredrag den 24. oktober kl. 19.00. Der vil
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4. Fremtidig kommunikationsplan for Ørbæk
Sogn
5. Menighedspleje

6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.15
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

være kaffe og kage den aften.
Julekoncert i kirken i samarbejde med Ørbæk
Borgerforening den 22.december kl. 15.00
Drøftelse om børnegudstjenesterne i
november og december.
Menighedsmøde den 27. oktober kl. 10.15
med gudstjeneste i kirken.
g.Rasmus og familien er flyttet ind i
præstegården ultimo september og er glade
for klargøringen.
Orientering om diverse arbejder.
Møde afholdt med Danmarks Kirkelige Mediecenter som
udarbejdede tilbud. Der arbejdes videre med udarbejdelse
af layout.
Præsten holdt oplæg omkring menighedspleje, og hvad det
kan indebære. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående
af Rasmus, Hanne og Henriette, som undersøger nærmere
inden næste møde.

