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Menighedsrådsmøde
02. 06 2020

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 2. juni 2020.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Merethe Simonsen, Henning Terndrup (suppleant), Hanne Terndrup, Per Høegh, Rasmus
Markussen, Anne Tribondeau og Henriette Bülow Skøtt
Afbud: Ove Johansen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af forrige referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Suppleant til menighedsrådet
4. Menighedspleje – Diakoni –
konfirmationshjælp

5. Syn på kirke, præstebolig og øvrige bygninger

6. Budget 2021

7. Status på anlægsarbejder
8. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Kirkeværge

REFERAT
Godkendt
Godkendt med tilføjelse af punktet ” suppleant til
menighedsrådet”
Menighedsrådet ønsker at opfordre 1. suppleanten i
menighedsrådet til at deltage i menighedsrådsmøderne.
Gennemgang af vedtægter, tidsfrister og ansøgningsskema.
Vedtægter, ansøgningsskema og tidsfrister godkendt.
Nedsættelse af menighedspleje bestyrelse: Hanne, Rasmus
og Henriette valgt.
I samme anledning revideres vedtægterne for sognehuset
med en stigning på leje af huset til 750 kr., som ubeskåret
går til menighedspleje.
Der indsættes tekst i kirkebladet omkring menighedsplejen
løbende gennem året.
Syn på præstebolig gennemgås. Tilbud på diverse eventuelle
arbejder gennemgås.
Der ansøges om 175.000 kr. i anlægsmidler til arbejder på
præsteboligen på budget 2021.
Syn på kirken gennemgås. Tilbud på diverse arbejder på
kirken gennemgås.
Årsbudget 2021 for Ørbæk Sogns Menighedsråd i Nyborg
Provsti i Nyborg Kommune, Myndighedskode 7735, CVR-nr.
54709315 godkendes
Sti på kirkegård langs hæk mod Hovedgaden er
færdigudarbejdet.
A.Kirken er åben igen med de retningslinjer, der er
udarbejdet fra myndighedernes side.
Konfirmation udskudt til 16. august. Vi afventer yderligere
udmelding fra myndighederne omkring forsamlingsreglerne.
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d.

Kasserer
-

e.
f.
g.

Kvartalsrapport for 1.
kvartal 2020
Personaleudvalg og kontaktperson
Nyt fra aktivitetsudvalg
Nyt fra præstegårdsudvalg

9. Hjemmeside og kirkeblad

10. Planlægning af orienteringsmøde den 9. juni
kl.19.00
11. Valgbestyrelsens arbejde
12. Eventuelt

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 22.15
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

Drøftelse omkring kommende konfirmandhold. Der ses en
tendens til, at flere udensogns borgere ønsker konfirmation i
Ørbæk Kirke. ØM bakker op omkring og ønsker at prioritere,
at udensogns borgere kan blive konfirmeret i Ørbæk Kirke.
B.Intet nyt
C. Orientering omkring diverse arbejder på kirkegården.
D.Kvartalsrapport 1. kvartal 01-01-2020 til 31-03-2020
gennemgået og godkendt.
E. Ove ikke til stede. Der har været afholdt MUS med kirkens
medarbejdere.
F. Intet møde afholdt. Udvalget mødes indenfor nærmeste
tid og planlægger efteråret.
G. Drøftelse omkring klaver i sognehuset.
Orientering omkring hjemmeside profil og
kirkebladsskabelon fra Kirkelige Danske Medier.
Hjemmesiden er ved at være klar til at gå i luften.
Gennemgang af mødet.
Hanne og Ove er i valgbestyrelsen.
Der holdes pause i børne gudstjenesterne indtil 1. tirsdag i
september, hvorefter de forventes afholdt 1. tirsdag hver
måned efterfølgende.

