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Menighedsrådsmøde
20. 10 2020

Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 20. oktober 2020.
Tid: Kl. 19.00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Per Høegh, Ove Johansen, Merethe Simonsen, Anne Tribondeau, Rasmus Markussen,
Hanne Terndrup, Henning Terndrup (1. suppleant)
Afbud: Henriette Bülow Skøtt

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

a. Søndag, den 4. november (Allehelgensgudstjeneste).
(Uden sang hvis mere end 46 deltager). Børnegudstjenester,
strikkeklub, foredrag aflyses ifm de nye corona-restriktioner.
Der er 19 tilmeldte til konfirmandundervisning. Der arbejdes
på at oprette en studiekreds til foråret og/eller en
kirkehøjskole med nabosognene.
b. Der var ikke indleveret yderligere kandidatlister inden
udløb af fristen den 13. oktober og dermed er de valgte
personer fra Valgforsamlingen valgt for en 2-årig periode:
Hanne Terndrup, Per Høegh, Sofus Strøm, Merethe
Simonsen, Ove Johansen, Henriette Bülow Skøtt.
Gennemgang af post fra: Nyborg Provsti vedr. temamøde og
godkendelse af revisionsprotokollat for Regnskab 2019,
Mobilepay mærkater til opsætning med vores nr. 529007 til
konfirmationshjælp i Ørbæk, Indsamlingsliste og info om
KFUM’s sociale arbejde, Corona/Covid 19 tiltag og
inspirationsaften for menighedsråd i Odense.
c. Der vil blive brugt levende lys i kirken ifm
Allehelgensfejring. Indkøb spritdispenser til Sognehuset.
Kirketjeneren undersøger markedet for støvsuger (sugeevne)
evt. indkøb. Bygningskyndige Aksel Andersen er gået på
pension og menighedsrådet skal have fundet en anden
person. Kirkeværgen undersøger mulighederne.
Der er 25 gravsteder, som udløber i år – breve til
gravstedsejere er udsendt. I 2021 skal kirken kalkes og
remme i våbenhuset udskiftes, der er afsat kr. 147.500 til
arbejdet. Det rette tidspunkt for kalkning undersøges.
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4. Julens gudstjenester

5. Eventuelt
ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.30
Referent: Hanne Terndrup

Julebelysning fra 1. søndag i advent til Helligtrekonger aftales
med El-firma. Højttaleranlægget er testet og fundet i orden.
På kirkegården bliver der grandækket så det er klar til 1.
søndag i advent.
d. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 blev gennemgået og
godkendt.
e. Julefrokosten med personalet aflyses pga. corona, men der
holdes personalemøde, hvor der også bliver lejlighed til at
ønske hinanden en glædelig jul.
f. Afhængig af corona situationen påtænkes en julekoncert
en torsdag i december.
g. Træværket på præstegården renoveres i 2021, der er afsat
kr. 175.000. Tilbud indhentes. Et kastanjetræ er flækket og
skal skæres ned i præstegårdshaven. Projektor og
hæve/sænkebordet i præstens kontor skal tilses af elektriker.
Mange ideer har været vendt; Afholdelse i hallen – der kan
være mange mennesker, udendørs –afhængig af vejret eller…
det er svært i disse tider. Enighed om at der afholdes 2
julegudstjenester i Ørbæk kirke den 24. december med
tilmelding (92 personer pr. gang – uden sang!) samt en
julegudstjeneste på Rosengården, i år kun for beboere.
Nytårsgudstjenesten afholdes som sædvanlig med vin og
kransekage (uddelt med mundbind) .
Der afholdes ikke gudstjeneste julesøndag, som i år er den
27. december.
Næste møde er det konstituerende møde og afholdes den
24. november 2020 kl. 19

