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Menighedsrådsmøde
21. 01 2020

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 21. januar 2020.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Terndrup, Per Høegh, Ove Johansen, Rasmus Markussen, Merethe Simonsen,
Henning Terndrup (suppleant), Anne Tribondeau og Henriette Bülow Skøtt
Afbud:

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

Gruppen bestående af Rasmus, Hanne og Henriette mødes
den 18. februar kl. 16.
A. Julens arrangementer er vel overstået. Der evalueres på
om, ”de ni læsninger” skal gentages hvert år. Ros over
krybbespillet. Ønske fra præsten kunne være mikrofoner, så
alle stemmer kan høres.
Evaluering af 4. søndag i advent: tidsplanen skal koordineres
med Ørbæk bys juletræsfest. Det er ikke hensigtsmæssigt, at
begge arrangementer begynder samtidigt.
Modtaget henvendelse fra menigheden omkring lydanlægget
i kirken, at det ikke var optimalt i juledagene. Afgav en
kliklyd. Måske skal det eftertjekkes. Merethe tjekker op
sagen og kontakter Smidts Radio.
Deadline til kirkeblad er 1. februar. Hanne skriver indlæg fra
menighedsrådet. Derudover er der forskellige indlæg. Det
nye layout er lettere at arbejde i end det gamle.
Kyndelmisse 2. februar klokken 16.00 med æbleflæsk og
pandekager efterfølgende i sognehuset.
Drøftelse omkring el-klaveret i sognehuset. Merethe og
Rasmus arbejder videre på, hvad et akustisk klaver vil koste.
Organisten er involveret i det og tilkendegiver, at et akustisk
klaver ville være at foretrække.
Fjernbetjening til projektoren er stadig væk. Per og Henriette
er på sagen.
B. Menighedsrådet ansøger om nedsættelse af valgperioden
fra 4 årig til 2 årig for tiltrække en større befolkningsgruppe
indenfor menigheden i Ørbæk Sogn.
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Der er kommet skrivelse fra Biskop Tine Lindhardt med
afgørelse om provstestillingen i Nyborg Provsti. Provst fra
Kerteminde Provsti Lone Wellner Jensen er konstitueret
provst i Nyborg Provsti indtil 1. april 2021.
Lone Wellner har inviteret til møde med formænd,
kontaktpersoner, kasserere og regnskabsførere.
Gennemgang af indkommen post.
c.Der er syn på kirken og præstegård den 31. marts med
kirkens bygningssagskyndige.
Der skal udarbejdes overslag på næste kalkning med de
ekstra arbejder, der måtte være.
D.Der er godkendelse af regnskab 2019 på næste møde.
E. Orientering.
Der afholdes MUS og udarbejdes APV med kirkens personale
i 1. kvartal 2020.
f. Der har ikke været afholdt møde.
G. Sognehusets postkasse er blevet ødelagt henover jul og
nytår. Der opsættes ikke ny postkasse.
Orientering om diverse arbejder på præstegården.
5.
6. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.45
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Næste møde er den 25. februar kl. 1931. marts

