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Menighedsrådsmøde
25. 02.2020

Dagsorden til menighedsra dsmøde tirsdag den 25. februar 2020.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Regnskabsfører Susanne Andersen deltager
og fremlægger Regnskab 2019

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

REFERAT
Godkendt
Menighedsrådet fik regnskabet gennemgået og godkendte
regnskabet med stempel: Ørbæk Sogns Menighedsråd, CVRnr. 54709315, Regnskab 2019, Afleveret d. 24-02-2020
08:28
a) Forårets udgave af kirkebladet er udkommet og omdelt.
Sognets nye hjemmeside lanceres den 1. marts. Kirkekaffe
den 1. søndag i hver måned. Børnegudstjenester hver den 1.
tirsdag i hver måned. Udvalget, der arbejder med
menighedspleje, har afholdt deres 1. møde og forventer at
kunne præsentere et oplæg for menighedsrådet ved næste
møde i marts. Udflugt for årets konfirmander sammen med
Herrested-Kullerup-Refsvindinge til Odense den kommende
torsdag. Radio-anlægget falder tilsyneladende ud på de 2
bagerste højttalere, der følges op på problemet.
Menighedsrådet godkender at sognepræsten bruger de nye
kollekter, i det omfang han finder der formålstjeneligt, som
Biskoppen har givet en stående tilladelse af 21. januar 2020
b) Reminder om ”Liturgi-karavane” den 11. marts i
Kerteminde. Menighedsrådets ansøgning om 2-årig
valgperiode er godkendt af Biskoppen.
c)Kirkeværge og kirkegårdens personale har haft en
gennemgang af årets opgaver på kirkegården jf.
udviklingsplanen.
e) Personalemøde den 5. marts kl. 10. MUS-samtaler afvikles
i marts måned ligesom APV gennemføres.
f) Der afholdes møde i aktivitetsudvalget i marts måned.
g) Syn i kirke, graverhus, sognehus og præstegård den 31.
marts kl. 17. Der er aftalt træfældning i præstegårdshaven.
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4. Liturgi debat

5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Næste møde den 31. maj kl. 17

God debat, menighedsrådet er meget enige om afviklingen
af dåb, nadver og gudstjenesten i øvrigt. De input vil vi tage
med os til Liturgi-karavanen den 11. marts i Kerteminde.

