Orø 22. april 2008.

Referat af Menighedsrådsmødet den 25. marts 2008– kl.
19.30 i Forpagterboligen.
Til stede: Provst Finn Dyrhagen deltog i dette MR møde
Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen Hansen
(JH), Karen Frederiksen (KF), Britta Aagaard (BAa). og Henriette
Oxbøll.(HO)og Yvonne Guldbrandsson (YG)
arkitekt Leif Bahn(LB) og arkitekt Helge Sommer (HS) deltog i dette
møde.
12 tilhørere var mødt til dette møde.

Dagsorden:
1. Formanden bød velkommen og derefter sang man : Nu ringer alle
klokker mod sky.
2. Referatet af mødet 4. marts 2008– Godkendt.
3. LB redegjorde for ombygningen af forpagterboligen. Prisforslag
ca. 4,5 millioner, men efter forslag fra provstiet er der lavet en
besparelse ned til 3,6 millioner (ca. pris) . Tidsplanen blev
forelagt for den kommende licitation m.m. Planerne vil blive
forelagt menigheden i maj måned.
Kirkesyn den 17. april 2008.
BAA: forelagde årsregnskab 2007 til underskrift.. Budget 2009
skal indsendes inden 1. maj 2008.
4. Der afholdes Kirkesyn den 17. april 2008 - der bliver afholdt et
arrangement til skt. Hans.
MR`møder den 29.april og 3. juni.
De ansatte skal vælge en medarbejderrepræsentant.
JH: ville gerne være i god tid med forberedelserne til MR valget.
JH: fik lov til af provsten til at bede vores kirkesanger at synge
solo ved gudstjenesten den 6. april, hvor provsten er
gæsteprædikant.
Lægmandsprædiken er tilladt under præstens ansvar. Provsten
oplyste også at det var tilladt, at lade båndafspillere køre med
passende musik i kirkens åbningstid(vejkirke). Alteret er meget
trist, når stagerne er væk. Kan man lade kopier opstille? JH finder
selv priser til næste MR møde. Skal vi slutte sæsonen med Etta
Cameron? Kan man formå Dronningen til at komme til
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indvielsen/afslutningen af byggeriet m.m. JH arbejder på dette.
KF: Løgumkloster Højskole udbyder relevante kursus for MR.
Gospelkoret var til diskussion.
5. Intet fra præsten.

Dette referat er skrevet efter den underskrevne protokol

venlig hilsen
Annie Lunde Hansen

PS: det lukkede møde, som startede kl. 18.00, her vil der komme
referat fra arkitekt Leif Bahn.
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