Orø, d. 20. sep. 2009

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 1. september 2009 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Som medarbejderrepræsentant var Henriette Oxbøll mødt.
Der var mødt fem tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen.
Vi sang ”Du, som lader græsset gro” af Hans Anker
Jørgensen.

2. Godkendelse af referat fra møde den 4, august
2009

Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 4.
August 2009.
Annie Lunde Hansen ønskede ført til protokols, at hun
ønskede tilført ordet ”beslutninger” under hvert punkt.

3. Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden (25 minutter)
1. Kirkesyn
Kort referat af kirkesyn, indstilling til provsti
tages der stilling til senere.

Formanden orienterede tilhørerne om kirkesynet
tidligere på dagen.

2. Budgetmøde med provstiet
Alle menighedsråd har været indkaldt til en
15 minutters budgetsnak med provstiet

Formanden orienterede om 15 minutters budgetsnak,
som alle menighedsråd har været indkaldt til i provstiet.
Økonomien er stram, og alle menighedsråd må spare.
Formanden orienterede provsten om de tærede rør i
præstegården. Han fik hånddesinfektionsmiddel med
hjem, så præsten kan desinficere sine hænder inden
altergang.
Formanden orienterede om fællesgudstjeneste og
sognevandring med kirkerne i Vipperød i søndags.

3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager
4. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Formanden gennemgik posten.

5. Punkter fra præsten (15 minutter)
1. Status for minikonfirmander

Der er tilmeldt seks minikonfirmander.

2. Status for konfirmander

Der er tilmeldt 4 konfirmander fra Orø, 1
sognebåndsløser fra Holbæk og foreløbig 2 fra
Hjembæk efterskole, som forventer to mere.
Vi skal på konfirmandtræf til Roskilde i uge 47 og på
konfirmandlejr til Kalundborg Vandrerhjem i uge 48.

Referat fra menighedsrådsmøde d. 1. september 2009

20090901_Referat

side 1 af 2

3. Nyt fra præsten

Provsten har bedt Peder Gundersen om at måle op i
præstegården som uvildig person.

6. Punkter fra kasserer (5 minutter)
1. Nyt fra kassereren

Kassereren gav grønt lys til at sætte nogle af de
synsudsatte arbejder i gang. Kommunen har sendt
spørgsmålet om parkeringsplads ved kirkehuset til
nabohøring.

7. Punkter fra kontaktperson
1. Nyt fra kontaktperson.

kontaktpersonen ønskede, at der kan blive støbt gulv og
lagt ordentligt lys ind i gavlen i gl. længe, så graveren
kan arbejde på sine maskiner der. Da det er vedtaget
på et tidligere møde, kan det umiddelbart sættes i gang,
når vi får indhentet nogle tilbud.

8. Punkter fra kirkeværge (15 minutter).
1. Nyt om rørproblemerne i præstegården

Eventuel beslutning om igangsættelse af
rørarbejder

Vi har endnu ikke fået tilbud fra Holbæk Rørmontage, vi
afventer.

2. Information om skabe mm. til kirkehuset

Kirkeværgen og hendes mand har indkøbt og opsat
store skabe i kirkehusets køkken til alt vores service.
Der er brug for en vinduespudser til kirken og
kirkehuset. Kirkeværgen kontakter ham.

3. Nyt fra kirkeværgen

Fra 1. November kan Grethe Hansen ikke vaske vore
kirkeduge længere.
Rosenhaven: Vi har fået skriftlig klage over, at
rosenhaven er ved at udvikle sig til noget, der aldrig har
været meningen med hunde, katte, lys m.m..
Menighedsrådet må skrive nogle pæne breve om, hvad
der er tilladt i rosenhaven, så vi kan forsvare det
overfor folk, der følger de regler, vi har udstukket.

9. Eventuelt

Eventuelt: Formanden ønskede tilføjet, at han gerne vil
skrive ”beslutninger”, når han ved, hvad det er, der skal
besluttes omkring.

Herefter var der lukket møde.
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