Orø, d. 1. januar 2010

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 1. december 2009 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt til menighedsrådsmødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var mødt 3 tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen.
Vi sang ”Vær velkommen, Herrens år”.

2.

Godkendelse af referater fra møderne den 3.
november 2009

Vi godkendte referaterne fra 3. November 2009.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Fastsættelse af mødedatoer mm. i næste
år.
a) Beslutning om dato og tidspunkt for
ordinære menighedsrådsmøder i 2010.

Vi fastsatte mødedatoer for 2010 på følgende
datoer:
12/1, 2/2, 2/3, 13/4, 4/5, 1/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11
og 7/12.

b) Beslutning om hvor møderne skal holdes

Vi valgte at afholde møderne i Kirkehuset

c) Beslutning om hvor dagsorden og referat
skal offentliggøres

og offentliggøre referaterne og dagsorden i kirkens
våbenhus samt på hjemmesiden.

4.2. Menighedsvisionsmøde
Hvad blev foreslået, og hvad sker nu

Formanden orienterede om
menighedsvisionsmødet.
Vi satser på et besøg i den katolske kirke i Roskilde
samt et møde om Kristuskransen i januar og
februar 2010.

4.3. Koda:
Oplysning om koda-afgifter

Formanden oplyste om Kodaafgifter.

4.4. Post mm.
Herunder beslutning om:
diverse foreninger

Støtte til

Vi kan stadig ikke støtte forskellige foreninger, men
sender kr. 500,00 til Holbæk kommunes julehjælp.

Økonomisk deltagelse i bog fra Holbæk turist
forening

Vi ønsker ikke at deltage økonomisk i bog fra
Holbæk turistforening.

Abonnent på menighedsrådenes blad

Vi besluttede, at Ole Olesen, Henriette Oxbøll og
Tine HagedornOlsen skal have abonnement på
Menighedsrådenes Blad, hvis de er interesserede.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Ingen løbende sager.
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5.

6.

Punkter fra præsten
5.1. Fremgangsmåde, når vi stiller faciliteter til
rådighed for ikke-medlemmer.
Graveren skal f.eks. have noget skriftligt
om fast procedure, hvis ikke-medlemmer
bruger kapellet til at tage afsked med en
afdød.
Beslutning om udarbejdelse af skriftlig
procedure.

Kirkeværgen undersøger, hvad man gør i andre
kirker, hvis ikkemedlemmer bruger kapellet til at
tage afsked med en afdød.

5.2. Jeg har fået en ekstra konfirmand helt
uden for nummer..

Præsten har taget imod en ekstrakonfirmand – en
tvillingbror til en Hjembækkonfirmand – hvis mors
sagsbehandler har indvilget i at betale kr. 1500,00
for deltagelse i konfirmandtræf + lejr.

5.3. Orientering om konfirmandlejren.

Præsten fremlægger økonomi for konfirmandlejren
på næste menighedsrådsmøde.

5.4. Mini-konfirmand træf i Vipperød
Sognegård lørdag d. 30. Januar kl. 15,00.

Præsten orienterede om minikonfirmandtræf i
Vipperød sognegård til januar.

5.5. Mini-konfirmandgudstjeneste.
Jeg havde tænkt mig, at minikonfirmanderne skulle afsluttes med en gudstjeneste, ligesom konfirmationen bliver det.
Men hvis det bliver 7. februar, er der
fastelavn søndagen efter.
Man kunne holde miniernes
afskedsgudstjeneste til fastelavn, og så få
dem til at deltage med forskelligt … eller
sådan noget …
Beslutning om mini-konfirmandgudstjeneste

Børnegudstjenesten fastelavns søndag bliver
samtidig afslutningen på minikonfirmandernes
forløb, hvor de får overrakt en lille gave.

5.6. Nyt fra præsten

Præsten orienterede om en kort sygemelding i
forbindelse med operation.

Punkter fra kasserer
6.1. Parkeringspladsen
Der er desværre løbet ekstra
omkostninger på. den ene tredjedel var
jord, som måtte renses fra, og så lå der
også en gammel betonmøddingsbund,
som også skulle brydes op.

Ole Nielsen orienterede om anlæg af
parkeringspladsen.

6.2. Lidt om regnskabet

Provstiet ønsker et afsluttende regnskab for
restaureringen af kirken. Der er sat varmemålere op
ved Kirkehuset og præsteboligen. 8. Januar 2010
er et kursus i Brand Soft; Henriette og Lene, måske
også Ole Nielsen deltager, for at få
kirkegårdsregnskabet tilbage til Orø.
Tilbageflytningen vil koste os ca. kr. 6000,00.

6.3. Nyt fra kasserer
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7.

8.

9.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Drøftelse af ansættelsesbreve for
fastansatte

14. December tager kirkeværgen og den eksterne
kasserer til møde i provstiet om de nye
ansættelsesbreve for fastansatte.

7.2. Nyt fra kontaktperson

Julekurve udskydes til det lukkede møde.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Brev til Gravstedsholdere i Rosenhaven
Eventuel beslutning om brev

Udsættes til næste gang.

8.2. Status på telefonabonnement
Eventuel beslutning om hvad vi gør med
telefonabonnementerne

Orienteringen udsættes til næste møde. Lene har
fået grønt lys fra menighedsrådet til at træffe de
nødvendige aftaler.

8.3. Status på malerarbejde af døre-porte
m.m.

Malerarbejdet begynder i uge 50. Kirkeværgen
lægger et mildt pres på maleren, for at det ikke skal
gå ud over alle julegudstjenesterne for skoler m.m.

8.4. Status på mønning/rep.af ståtag.

Kirkeværgen orienterede om tækkearbejdet.

8.5. Nyt fra kirkeværge

Vi annoncerer i kirkebladet, om der er nogen, der vil
overtage forpligtelsen til at vaske og stryge
alterdugene. Vi lægger hovedet i blød m.h.t. gave til
Luciabørnene, til ca. kr. 100,00 pr. barn.

Punkt fra Annie Lunde Hansen
Kørsel af konfirmander etc.
På sidste møde i forbindelse med pkt. 5.2 blev
kørsel af konfirmanderne drøftet. Jeg gjorde
opmærksom på, at konfirmanderne bør
transporteres på betryggende og professionel
måde. Dette blev nedstemt idet
næstformanden gjorde gældende, at Ø-tur
kun må køre med 9 passagere. Jeg har talt
med Jens Andersen, Ø-tur, som har udleveret
mig en kopi af den planche, som udleveres til
virksomheder på Orø, hvoraf det fremgår, at
Ø-tur kan køre med 11 passager. Derfor
ønsker jeg besluttet at ændre afgørelsen fra
sidste møde, således at konfirmanderne ikke
skal køres af privatpersoner.

Vi ser ingen grund til at ændre den hidtidige
beslutning. Annie Lunde ønskede stadig at benytte
professionelle lokale til at transportere
konfirmander.

Beslutning at konfirmanderne etc. altid
transporteres af professionelle.
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10. Eventuelt

Vi har fra bevaringsafdelingen i Nationalmuseet fået
tilsendt en udførlig rapport om restaureringen af
kalkmalerierne i Orø Kirke. Vi vil forsøge at få
materialet lagt ind på hjemmesiden. Angående en
løs bagbeklædning ved dåbsindhegningen, taler
graveren med Lasse BuskClausen. Renselemmen
i skorstenen over gamle længe skal mures fast.
Jette spørger Daniel.
Grandækningen er nået. Graveren foreslår, at vi på
et møde taler om, om de tilbud, vi har på
kirkegården, er tilfredsstillende, eller om vi evt.
mangler en ukendtes gravplads.
Når Lasse kommer, skal han hænge billedet i Kirke
huset op. Johnny Bertelsen har foræret os et foto af
kirken og præstegården, sandsynligvis fra før 1980.
Kirkeværgen mailer de nye vikarsedler og opgørel
se over udgifter med bilag til os alle.
Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde, underskrev følgende protokollen:
Kirsten Schmidt, Ole Nielsen, Annie Lunde Hansen, Jette Maja Porting, Lene Hansen, Per Eldon.
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