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Orø 11. august 2007.

Referat af Menighedsrådsmødet den 7. august 2007- kl. 19.30 i
Forpagterboligen.
Til stede: Kirsten Schmidt, Jørgen Hansen, Karen Frederiksen, Britta Aagaard, og
Wicki Møller og Annie Lunde Hansen.
Henriette Oxbøll - ferie
Der mødte 2 tilhørere.

Dagsorden:
1. Velkomst og sang – ”Se, hvor sig dagen atter skynder”
2. referat af 12. juni 2007– godkendt.
3. kassereren: lånedokumentet (se sidste møde) er nu kommet til underskrift.
Regnskabsoversigten er i orden og følger halvårsoversigten.
Præsten klagede igen over, at indkaldelsen og bilag var kommet forsent ud.
4. formanden: orienterede om vor ny hjemmeside, som først bliver færdig i beg. af
september 2007.
Redaktøren af hjemmesiden udbeder sig div. fotos og dagsordner,
protokoludskrifter m.v.
KF og ALH deltager i Distriktsforeningens temadag den 8. september 2007.
Arbejdstilsynets påbud er ved at blive efterlevet (gelænder på kirkeloftet) forbud
mod græsslåning af højen, elektrisk trillebør).
Brevpapir m. farvelogo med Orø Kirke fremskaffes/trykkes – v/kirkeværgen.
pkt. e: forslaget nød ikke fremme. – (maskinhallen)
5. Præsten: Bog til dåb ”Himmelkysset” er for omstændig. Kan evt. linkes til
Kirkens Hjemmeside – På grundlag af et brev fra en kollega fremlagde Præsten
”Anordning om konfirmation 1989” hvoraf det skulle fremgå, at det var
biskoppen i det påtænkte lejrområde, der skulle give tilladelse til afholdelsen af
lejren . - kunne ikke besluttes - optages som punkt på næste menighedsmøde.
6. graver ferie: men bemærk de nye pærer i den midterste lysekrone i kirken.
til næste møde – pris? El-forbrug?
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7. kirkeværgen: MR har måttet betale 10% af stormskaderne, resten har
forsikringsselskabet bidraget med.
b) nye kirkegårdstakster - taget til efterretning.
c) arkitekten LB rådspørges om teglstenene–
samt om alvorlige skader på kirkegårdsmuren, som kræver snarlig reparation.
Her rådspørges LB.
8. stavefejl i kirkeblad og på plakater må undgås i fremtiden. Deadline for
kirkebladet: den 15. august 2007.
9. herefter var der lukkes møde hvori kun deltog KS og MR samt BAa og WM.

Venlig hilsen
Annie Lunde Hansen

Referatet er en afskrift efter den underskrevne protokol.
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