Orø 25. september 2007.

Referat af Menighedsrådsmødet den 11. september 2007 – kl.
19.30 i Forpagterboligen.
Til stede: Annie Lunde Hansen, Jørgen Hansen, Karen Frederiksen,
Kirsten Schmidt, Britta Aagaard. og Henriette Oxbøll.
afbud fra: Wicki Møller.
1 tilhører var mødt til dette møde.

Dagsorden:
1. Formanden bød velkommen og vi sang ”Fred hviler over land og by”
nr. 31
2. KF gjorde indvendinger mod pkt. 8 – rettidig aflevering af indlæg
må overholdes, synes hun. Ellers godkendt Referatet blev godkendt
samt referatet fra det lukkede møde den 15.8.2007 blev godkendt.
Efter ønske fra KS flyttes punkt 4 c op efter pkt. 2, da præsten
herefter sygemelder sig til fredag.
pkt. 4 c:
Biskoppen har givet tilladelse til konfirmandlejr med deltagelse af 5
konfirmander fra Hjembæk. MR vil protestere mod vores
finansiering af deres deltagelse.
Herefter forlod KS mødet.
3. Landbo-Sjælland har modtaget 9 henvendelser vedr. køb af
præstegårdsjorden. ALH og BAa møder i Jyderup den 10. oktober
2007, for at modtage/åbne tilbudene.
Nyt årsbudget skal indsendes inden 1. oktober 2007. Gode forslag
til 2009, 2010 og 2011 fremsendes inden til BAa.
Kort møde vedr. salget af jorden den 16. oktober 2007 kl. 17.00.
Lukket møde.
Kørepenge er 1,78 pr. km skal overholdes. BAa gennemgik
årsbudget 2008 for 4. gang. Stiftets revision kom uventet i sidste
uge og efterlyste de historiske bilag, som blev bragt op på
Økontoret. Ny revisor kommer i morgen onsdag d. 12.. – Placering
af lånebeløb blev påtalt, ellers ingen bemærkninger. Desværre
forlader Rie sit job 1.10.2007. Fuldmagten skal inddrages og
overdrages til den kommende ansvarlige.
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4. a: Kirkeværge WM har frasagt sig hvervet, som kirkeværge Yvonne
Guldbrandsen overtager hvervet med WM som vejleder. Prøvetid 3
måneder.
b) kirkens hjemmeside er nu startet www.oroekirke.dk – se
kirkebladet.
d) Henning Hansen er mentor for graveren. Graveren skal udfylde
arbejdssedler.
e.) Ny korleder er startet. Tirsdag er nu øveaften.
5. intet –
6. Prøvepærer i lysekrone nr. 2 i kirken, kan skaffes direkte fra Dansk
belysningsvæsen.

Referatet er skrevet efter den underskrevne protokol.
Venlig hilsen
Annie Lunde Hansen.
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