Orø, d. 25. juli 2010

Referat: Åbent menighedsrådsmøde d. 1. juni 2010 kl. 19:30 i Kirkehuset.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Du, som gir
os liv og gør os glade.”

2.

Godkendelse af referater fra møderne den 4.
maj 2010

Referatet blev godkendt.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Formål for menighedsrådet i denne
valperiode.
Provstiet vil gerne at vi formulerer et formål i
valgperioden.
Som foreløbig text har jeg skrevet følgende
til provstiet:

Formanden har formuleret en foreløbig tekst til provstiet
om vore formål i valgperioden. Vi kunne tilslutte os
formålene.

Sprede 'Det glade budskab' bl.a. ved:
Ro omkring præst og kirken
Synlighed på Orø
Velfungerende Gudstjænester
Liv i og omkring kirken også udenfor
gudstjænester
Bevaring af de historiske genstande og
de smukke (gamle) bygninger der er.

Eventuel beslutning omkring
'formåls'text.

5.

4.2. Post mm.

Formanden gennemgik posten.
Vi skriver til Jens Johan Dahlkild og anbefaler ham at
lægge sit telefonnummer ned på økontoret, så de kan
have hans guidning som tilbud sammen med de
andre.
Hvis det er nødvendigt med to audiostandere, må de
stå ved de to indgange til kirkegården.

4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Vi har haft provstesyn i eftermiddag.

Punkter fra næst formanden
5.1. Vi overvejer en udflugt / inspirations dag
eller tilsvarende for menighedsrådet mm.
All opfordres til at samle gode idér, jette vil
styre diskussionen.
Eventuelle beslutninger omkring
menighedsråds arrangement
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Jette lægger hovedet i blød for at finde en udflugt for
menighedsrådet og ansatte med (ægte) og andre
fæller til lørdag d. 14. august.
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6.

Punkter fra præsten
6.1. Vil en pilgrimsvandring til sommer være en
god ide
Eventuelle beslutninger omkring
pilgrimsvandring

Vi afholder pilgrimsvandring søndag d. 18. juli kl.
17,0019,00 med henvendelse til Adventureklanen og
fælles spisning (suppe) i Kirkehuset til sidst.

6.2. Nyt fra præsten

De tre søndage i august, hvor organisten skal have fri:
d. 8., 15. og 22. afholder vi om muligt aftensguds
tjeneste hver gang, afhængig af vikar.
Da præsten får 3 konfirmandhold til næste år,
udskydes minikonfirmanderne til året efter, og bliver
så 4. og 5. klasse.

7.

8.

9.

Punkter fra kasserer.
7.1. Tilbud på grassågning / beplantning af
området ved kirkeuuset væk fra kirken.
Eventuel beslutning om området ved
kirkehuset væk fra kirken

Kassereren har indhentet tilbud på beplantning ved
Kirkehuset, og det er alt for dyrt. Vi lader den ligge til
efteråret og vender tilbage til sagen.

7.2. Nyt fra kasseren

Pengene til fælleskalkningen i provstiet er indbetalt. Vi
støtter Orøkontoret med kr. 500,00 for forskellig
servicehjælp.

Punkter fra kontaktperson
8.1. Information om ansættelse af medhjælp ved
Orø kirke.

Gravermedhjælper er ansat 15 timer om ugen efter
behov pr. år, således at han møder, når der er arbejde
til ham. Han skal have noget pænt tøj til kirkelige
handlinger.

8.2. Nyt fra kontaktperson

Intet nyt fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
9.1. Gennemgang af tilbud om kalkning af
kirkemur.
Eventeul beslutning om kalkning af
kirkemur.

Referat af menighedsrådsmøde d. 1. juni 2010

Der er tilbud på kalkning af indersiden af kirkemuren
på 39.000,00 incl. moms. Kirkeværgen indhenter tilbud
på at spække og kalke ringmur, gl. længe og
præsteboligen. Hun sender en mail, og vi beslutter
derefter.
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9.2. Nyt fra kirkeværgen

Fredy Bruggisser laver en natursten til den nye
askefællesgrav i rosenhaven med teksten ”Fred”.
Der er atter orden i rosenhaven efter vores udsendte
brev om de ureglementerede genstande, der var hhv.
plante og sat.
Vi aftalte, hvilke ting, vi skal have sat i gang og lavet i
sommer af det, der kom frem på provstesynet:
Udsugning på badeværelserne i præsteboligen.
Gelændere af træ udskiftes ved præsteboligen.
Omfangsdræn ved præstebolig og nordsiden af kirken
spules. Kapellet: jordhøjen ved sydsiden afgraves og
træet beskæres nænsomt.
Teleslyngen i kirken laves.
Gamle længe og præsteboligen spækkes og kalkes.
Ved nordsiden af graverværkstedet graves og drænes.
Der evalueres ved næste menighedsrådsmøde i
august.

10. Punk fra Annie Lunde
10.1. Orientering om gennemgang/syn af
kirkehuset d. 11. maj 2010
Eventuelle beslutninger i forbindelse
med gennemgangen af kirkehuset
11. Eventuelt

Annie Lunde Hansen orienterede om synet af
Kirkehuset d. 11. maj 2010.

Intet under eventuelt.

Alle:
Kirsten Schmidt, Lene Hansen, Jette Porting, Annie Lunde Hansen, Ole Nielsen og Per Eldon
underskrev protokollen.

Per Eldon
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