Orø, d. 10. oktober. 2009

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt fem tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen. Vi sang ”Til himlene rækker
din miskundhed, Gud.”

2. Godkendelse af referat fra møde den
1. september 2009

Vi godkendte referatet fra sidste møde.

3. Godkendelse af dagsordnen

Kirkeværgen anmodede om at få tilført et
beslutningspunkt efter punkt 8 fra kirkeværgen. Det
protesterede Annie Lunde Hansen imod, og kirkeværgen
frafaldt. Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden

1. Jeg vil gerne have punkter til dagsordnen i
god tid

Formanden bad medlemmerne om at komme med
punkter til dagsorden i god tid.

2. Menighedsvisionsmøde
Som vi alle ved, skal vi afholde et
menighedsmøde om visioner og planer inden
kirkeårets udløb.

Menighedsvisionsmøde: torsdag d. 5. November kl.
19,30. Vi fortæller lidt om vor økonomi og vore drømme
og ønsker at få input af tilhørerne.

3. Skal menighedsrådet have egen email
adresse?

Formanden sørger for at få oprettet en fælles email, som
hele menighedsrådet kan læse; til et beløb. Det skal
annonceres på hjemmesiden og i kirkebladet.

Vi skal gerne have fastlagt form og dato for
menighedsmødet og hvem der gør hvad.

Det vil måske være smart med en email
adresse for menighedsrådet, så jeg kan
adskille privat og menighedsrådsmails
eventuelt én vi alle har adgang til.

Eventuel beslutning om e-mail adresse til
menighedsrådet.
4. information om formandsmøde i provstiet d.
8. september:

Formanden informerede fra formandsmødet i provstiet.

Budgetter
Nye ansættelsesregler
5. Information om mødet i stiftet (Glumsø:
Folkekirkens Mission, lokalt og globalt)

Kort snak om mission og eventuel
beslutning om støtte til ydre mission

(NB: Menighedsrådet har ikke lov til at at give
gaver til foreninger).
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Formanden informerede om mødet i stiftet om
folkekirkens mission, lokalt og globalt. Vi besluttede at
spørge Karen Frederiksen om bistand til information om
Ydre Mission, så vi evt. kan skaffe foredrag eller støtte
dem på anden vis, da hun er bestyrelsesmedlem.
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6. Sammenslutningen af Danske Småøer.

Præsten deltager i Sammenslutningen af danske
småøers seminar på Orø.

7. Nyt fra formanden
information om løbende sager

Græse Gospelkor er på plads d. 11. November.

8. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Postlisten blev fremlagt og diskuteret. Annie Lunde
Hansen ønskede ført til protokols, at vi har et billede af
kirken, vi har købt af Venstrebladet. Vi ønskede ikke at
købe bibelspillet.

Skal nogen fra menighedsrådet deltage?

Herunder er der beslutninger om at købe /
ikke købe: Billeder af kirken (4000 kr.)
Bibel Spillet (299 kr.)

5. Punkter fra præsten
1. Orientering om minikonfirmanderne og vores
projekt. Jeg er nu oppe på 8 mini
konfirmander og 9 konfirmander.

Minikonfirmanderne er i gang med et julekrybbeprojekt,
som skal fungere som julekalender i kirkens våbenhus i
december. Der er nu 8 minikonfirmander. Der er 10
konfirmander, konfirmandtræf i Roskilde torsdag d. 19.
November kl. 16,00.

2. Orientering: Peder Gundersens opmåling.
Han kommer d. 1. oktober og måler op, så
jeg kan ikke skrive noget nærmere på
nuværende tidspunkt.

Peder Gundersen er af provsten sat på som uvildig
person til at opmåle præstegården. Opmålingen sendes
til stiftet med anmodning om at den skal virke med
tilbagevirkende kraft fra d. 1. april 2009, hvor kirkehusets
fyr begyndte at opvarme præstegården.

3. Julens gudstjenester:
a) D. 13/12 er en søndag. Der bliver alminde
lig gudstjeneste, ikke Lucia.

Lene vil gerne tage sig af Luciabørnene; Jette hjælper.

b) Orøstrand har juleafslutning fredag d.
18/12, Orø skole d. 22/12. Begge skoler vil
gerne have gudstjeneste kl. 9.00.

Orøstrand har ønsket juleafslutning i kirken fredag d.
18/12 kl. 9,00, da de er taget hjem, når Orø skole har
gudstjeneste.

c) Juleaften vil vi (personalet) gerne flytte den
tidlige gudstjeneste til 14.30 (kort gudstj.), og
vi bibeholder den traditionelle 15.30. Kl. 10.00
gudstjenesten trækker ikke nok folk til, at det
hjælper på det store rykind kl. 15.30 længere.

som forsøg flytter vi formiddagsgudstjenesten juleaftens
dag til kl. 14,00 for at undersøge, om der så bliver plads
til alle.

d) Julesøndag ligger d. 27/12, så der skal
noget ekstra til, hvis vi vil trække folk i kirke
efter de tre traditionelle juledage. Ole Olesen
har foreslået en ”færgegudstjeneste”. Vi holder
gudstjeneste på den tidlige færge til Holbæk
og spiser morgenmad sammen på færgen
tilbage. Af embedsmæssige årsager har jeg
ikke kunnet spørge Torben endnu, om det kan
lade sig gøre. Men når der skal holdes
gudstjeneste uden for kirkerummet, skal jeg
også have menighedsrådets accept, og
biskoppens siden.

Julesøndag skal præsten ansøge biskoppen om tilladelse
til at holde ”færgegudstjeneste”, hvor vi holder
gudstjeneste på den tidlige færge til Holbæk og spiser
morgenmad sammen på færgen tilbage. Annie Lunde
ville gerne have det senere.

Beslutninger om julens gudstjenester
4. Nyt fra præsten
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6. Punkter fra kasserer
1. Vi har nu fået tilladelse til parkeringsplads, så
vi skal tage stilling til, om vi skal gøre det. Jeg
forventer at have nogle priser til mødet.

Eventuel beslutning om parkeringsplads

2. 1.Vi kommer til at skulle have et ekstra
budgetmøde, da vi skal aflevere det senest 1.
november.

Vi har fået kommunens tilladelse til at anlægge 200m2
parkeringsplads bag kirkehuset. Ole Nielsen har fået et
tilbud pr. telefon på ca. kr. 55.000 + moms på at få knust
”bunken” og anlagt parkeringsplads med stabilgrus m.m,
hvis det holder i et skriftligt tilbud, sætter vi arbejdet i
gang.
Vi afholder offentligt budgetmøde torsdag d. 22/10 kl.
19,30.

Beslutning om budgetmøde
3. Nyt fra kassereren

Intet nyt fra kassereren. Budgetmødet offentliggøres i
Venstrebladet og på hjemmesiden.

7. Punkter fra kontaktperson
1. Information om ansættelse af Ole Olesen
som ny organist

Ole Olesen er ansat som nu organist. Graveren holder
ferie i uge 42.

2. Nyt fra kontaktperson

Orientering om fremvisning af kirken v. Bent Møller i uge
42.

8. Punkter fra kirkeværge
1. Vi mangler en klaverbænk

Eventuel beslutning om anskaffelse af
klaverbænk
2. Problemer om TVantennesignal hos præsten

Beslutning om tilvejebringelse af TVantennesignal i præstegården
3. Der var problemer med orglet ved
gudstjenesten d. 27. september

Vi mangler en klaverbænk. Vi skaffer en så billigt som
muligt.

Menighedsrådet skal tilvejebringe TVantennesignal i
præsteboligen i overensstemmelse med reglerne for
tjenestebolig. Annie Lunde Hansen stemte imod.
Orgelet i kirken har store problemer. Vi forsøger os med
at tænde for varmen lørdag morgen.

Information om orglet

Eventuel beslutning om orglet
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4. Punkt fra Anni Lunde Hansen
"Ingen beslutninger tages via mail, men altid
på en dagsorden til et ordinært møde, og hvis
det ikke kan vente, så på et ekstraordinært
møde."
Begrundelse: da der ofte rundsendes punkter
vedr. det ene eller det andet, som så derefter
besluttes uden at alle har nået at se mailen
eller har nået at melde tilbage, vil jeg derfor
have taget en beslutning om, at det ikke kan
lade sig gøre at tage beslutninger uden
drøftelse på et møde og uden at der føres
protokol.

Annie Lunde Hansen ønsker ikke at nogen beslutninger
træffes pr. mail, men kun på et ordinært eller
ekstraordinært møde. Formanden redegjorde for, at hun
var blevet ringet op, når hun ikke havde svaret pr. mail. Vi
diskuterede sagen. Vi besluttede at fortsætte med mails
på et fornuftigt niveau med henvisning til
menighedsrådslovens § 30,2. Annie Lunde Hansen
stemte imod.

Eventuelt beslutning om tilføjelse til
forretningsordnen
NB: fra formanden:
Jeg har vedlagt lov om menighedsråd, hvor
§24 og §30 stk.2 er fremhævet (bilag 2).
9. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Derefter var mødet lukket.
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