Orø, d. 23. aug 2009

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. august 2009 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Erik Møller var indkaldt som suppleant for Annie Lunde
Hansen, som havde meldt afbud. Den eksterne kasserer, Solveig Hansen deltog i mødet.
Der var mødt 3 tilhørere. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Sig månen
langsomt hæver”.

2. Godkendelse af referat fra møde den 9/6 2009

Vi godkendte referatet fra sidste gang.

3. Godkendelse af dagsordnen (NB: 'Punkter fra
kassereren' er flyttet op a.h.t. Solveig Hansen)

Vi godkendte dagsorden.

4. Velkommen til Henriette Oxbøll

Formanden bød medarbejderrepræsentanten
velkommen.

5. Punkter fra kassereren
1. Halvårsregnskabet og budget 2010
Solveig Hansen har lovet, at hun vil deltage
i mødet og forelægge regnskabet.
Eventuelle beslutninger om
regnskab/budget.

Den eksterne kasserer gennemgik og forklarede
regnskabet for første halvår af 2009, vi debatterede det.
Så vidt kassereren kan se, ser det pænt ud.

2. Nyt fra kassereren

Ole Nielsen har modtaget regnskabet på kirkehuset fra
Leif Bahn, og vi vedtog at forsøge at få det resterende
beløb (fra de 4.276.465,75 kr. og op til de 4,3 millioner)
brugt på de ting, vi mangler til kirkehuset. Kirkeværgen
indhenter tilbud på kalkning af kirkegårdsmuren og
præstegården samt nye kragetræer eller mønning af
stråtaget. Formanden og kirkeværgen fik det nye
matrikelkort. Carsten Nielsen har givet et tilbud på i alt
kr. 12.020,00 på opsætning af to varmemålere til
præstegården og kirkehuset, som vi vedtog at sætte i
værk. Ole Nielsen opsiger vores underslæbsgaranti fra
næste år. Vi betaler kr. 50,00 i porto til Kirkefonden.

6. Punkter fra formanden
1. Kirkesyn
Vi skal have kirkesyn d. 8. september kl. 11
– ca. 13. Jeg foreslår, at vi får
Murermester Jan Holmegaard Hansen fra
Center for restaurering & bygningsbevaring
med som håndværksmæssig rådgiver.
Beslutning om rådgiver til kirkesyn.
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2. Sammenslutningen af Danske Småøer
Vi fået invitation fra Sammenslutningen af
Danske Småøer til seminar for
menighedsrådsmedlemmer og præster på
småøerne. Det skal finde sted på Orø d.
27.28. oktober. Vi har ikke fået yderligere
information endnu.

Invitationen fra sammenslutningen af Danske Småøer
holder seminar for menighedsrådsmedlemmer og
præster på småøerne på Orø d. 27.28. oktober.
Præsten har meldt sig på. Formanden sender
indbydelsen til alle.

3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Formanden orienterede om valg til stiftsudvalg.

4. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Formanden fremlagde postlisten.

7. Punkter fra præsten
1. Vi skal have høstgudstjeneste i september
eller oktober. Kirsten kunne forestille sig
søndag d. 6. september, fordi der er
kirkekaffe bagefter alligevel.
Beslutning om høstgudstjeneste

Vi aftalte at holde høstgudstjeneste søndag d. 6.
september kl. 10,00 med efterfølgende kirkekaffe.

2. Kirsten skal have indrettet et hjørne/område Kirsten på bruge kr. 2000,00 til materialer til min
af kirkehuset til minikonfirmander og
konfirmander og aftale med Henriette, hvor de skal
konfirmander, hvor de kan svine uden at det opholde sig.
gør noget.
Beslutning om hvor minikonfirmanterne
skal være i kirkehuset.
3. Kirkerne i Vipperød holder sognevandring til
Orø søndag d. 30. august. I den forbindelse
vil Finn Dyrhagen og Pia Kierkegaard
medvirke ved gudstjenesten på Orø kl.
10:00 Programmet kan ses her:
www.kirkerneivipperød.dk.

Kirkerne i Vipperød holder sognevandring på Orø d.
30/8, hvor præsterne deltager ved gudstjenesten kl.
10,00. Ole Nielsen mente ikke, at det var i orden, at de
ikke må låne kirkehuset til lukket del af arrangementet.
Vi diskuterede sagen.

4. Konfirmandlejr
Vi har fået tilladelse til at holde
konfirmandlejr i år.

Biskoppen har givet tilladelse til, at vi igen må afholde
konfirmandlejr.

5. Nyt fra præsten
8. Punkter fra kasserer

Punkt 8 stryges.

1. Halvårsregnskabet og budget 2010
Solveig Hansen har lovet, at hun vil deltage
i mødet og forelægge regnskabet.
Eventuelle beslutninger om
regnskab/budget.
2. Nyt fra kassereren
9. Punkter fra kontaktperson
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1. Medarbejderrepræsentant
Henriette Oxbøll.

Henriette Oxbøll er valgt som
medarbejderrepræsentant.

2. Kirkehus.
Hvordan arrangeres rengøring i kirkehus.
Eventuel beslutning om rengøring i
kirkehus.

Lene Hansen vil gerne gøre rent i kirkehuset 2 timer om
ugen, og hun får timebetaling for det.

3. Flygel til kirkehus
Selvom vi har fået et godt tilbud om lån af
flygel til kirkehuset, foreslår jeg, at vi sparer
udgifter til flytning mm. og klarer os med el
klaveret fra kirken.
Beslutning om flygel til kirkehus.

Vi takker nej til at låne Daniels flygel.

4. Elorgel til kirken
Hos Karen Frederiksen står et elorgel, som
eventuelt kan bruges i kirkehuset.
Jeg forstår på Daniel og Karen, at det er
bedre at bruge det elklaver fra kirken.
Beslutning om elorgel

Vi takker nej til at bruge elorgelet, som står hos Karen
Frederiksen, men vil hellere bruge elklaveret fra kirken
både i kirke og kirkehus.

5. Nyt fra kontaktperson
10.Punkter fra kirkeværge
1. Kirkehus
Fjernelse af maling i Kirkehuset.
Beslutning: Hvad gør vi?

Leif Bahn har lovet at tage fat på Carsten Nielsen igen
om at få fjernet malerpletter fra gulvet i kirkehuset.

2. Indretning af de forskellige rum i Kirkehus.
Beslutning: Hvad gør vi?

Via mail laver vi en arbejdsdag, hvor vi indretter
kirkehuset med de møbler m.m., vi kan skaffe.

3. Præstegården
Info om sagen med de rustne vandrør i
præstegården.
Evt. beslutning om vandrør i
præstegården

Vi har fået et tilbud fra Bravida på udskiftning af rustne
rør i præstegården på kr. 85.000,00. Lene indhenter et
tilbud mere.

4. Nyt fra kirkeværgen

Lene har bestilt skabe til køkkenet i kirkehuset, som
kommer på fredag. Computeren i graverens kontor
virker ikke længere. Lene køber en ny stationær
computer til graverens kontor. Ros til graveren for
behandling af blomster efter bisættelse.

11.Eventuelt

Leif Bahn har lovet at skaffe en vejledning om, hvordan
fyret i kirkehuset fungerer, til at have liggende ved fyret.
Ole Nielsen har fået sat tre brandslukningsapparater op
i kirkehuset.

Herefter var der lukket møde.
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