Orø 29. oktober 2008.

Referat af Menighedsrådsmøde den 7. oktober 2008
kl. 19.30 i Orø Forsamlingshus (den røde stue)
Til stede: Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen
Hansen (JH), Karen Frederiksen (KF), Yvonne Gudbrandsson (YG) og
Britta Aagaard (BAa)
Afbud: Henriette Oxbøll på kursus.
Der var mødt 5 tilhørere.
Dagsorden:
1. ALH bød velkommen, man sang nr. 34 ”Til vor lille gerning ud”
ALH mød velkommen til vor kasserer Rie (Else Marie Madsen).
2. Godkendt.
3. BAa: uddelte regnskabsrapporter pr. 1. okt. 2008, som så
tilfredsstillende ud – dernæst uddeltes Revisionsprotokollat vedr.
årsregnskabet for 2007 med BAa´s bemærkninger – godkendt af
MR.
4. ALH: Forpagterboligen – ombygningen startet 15. okt. 2008.
Skurvognene er begyndt at ankomme. Udflytningen er snart
færdigbragt.
Bygaden 76 bliver midlertidigt kontor for kassereren. Problemet
med afhentning af affald blev løst.
ALH og BAa har været til 2 budgetsamrådsmøder.
BAa gennemgik herefter årsbudget 2009 – .yderligere ønsker
inden 1 uge fra dato.
Nye vedtægter vedr. kirkegården v/kirkevægen YG. Skal
underskrives af ALH og derefter godkendes af provstiet. Ens
takster for hele Holbæk Provsti.
Valget på Orø har 2 lister. Valgbestyrelsen mødes på fredag med
en sagkyndig i Holbæk, som vi bliver tilknyttet her under valget.
5. Evt. Den opbrudte kirkebøsse vil koste 4000,- - selvrisikoen er på
5.300,- kr. – vi ser tiden an for udskiftning af denne bøsse. Iflg.
YG og KF.
YG: Brandtilsynet ”Apollo” er gået konkurs, og det er overtaget af
firmaet Linde.
YG: der er mange udløbne gravsteder med bevaringsværdige
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gravsten, som forslås anbragt langs kirkegårdsmuren.

Referatet er afskrevet fra den underskrevne protokol.
Venlig hilsen
Annie Lunde Hansen
formand
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