Herlev, d. 5. december 2010

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 2. november 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var mødt en tilhører.
Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Lover Herren,
Han er nær.”

2. Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2010

Vi godkendte referatet fra mødet d. 5. oktober 2010.

3. Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden med den rettelse fra Annie
Lunde Hansen til pkt. 4,2, at det handler om evt.
beslutning om medlemsskab af ”Vejkirker 2011”.

4. Punkter fra formanden
1.

Valg.
Følgende personer skal vælges med gyldighed
for næste år:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kirkeværge

Vi valgte poster i menighedsrådet for det kommende år:

a) Som formand valgtes Per Eldon med 4 stemmer for,
1 blank.
b) Som næstformand valgtes Jette Porting med 4
stemmer for, 1 blank.
c) Som kirkeværge valgtes Lene Hansen med 5
stemmer for, 1 blank.
d) Som kasserer valgtes Ole Nielsen med 6 stemmer.
e) Som sekretær valgtes Kirsten Schmidt med 6
stemmer.

d. Kasserer
e. Sekretær
f. Kontaktperson

f) Som kontaktperson valgtes Lene Hansen med 5
stemmer for, 1 blank.
g) Som bygningskyndig valgtes Ole Nielsen med 6
stemmer.
h) Som underskriftsberettiget valgtes Ole Nielsen med
6 stemmer.

g. Bygningskyndig
h. En person, der bemyndiges til sammen med
formanden at underskrive dokumenter
vedrøren
de køb, salg og andre dispositioner over fast
ejendom og optagelse af lån.
Valg efter lov om menighedsråd §10.
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2.

Vejkirker
Skal vi være med i ”vejkirker 2011”? - pris ca.
1600 kr. + moms
Eventuel beslutning om medlemskab af
”Vejkirker 2010”

Vi besluttede at fortsætte medlemsskabet i ”Vejkirker
2011”.

3. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Vi ønsker ikke at bestille en sogneprofil hos Kirkefondet
for kr. 2500,00.

4. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Formanden fortalte kort om kirkekoncerten d. 31. oktober.
Næste arrangement ”Præst på afveje” er 16. november.

Jette Porting underskrev protokollen og forlod mødet efter aftale.
5. Punkter fra præsten
1. Orientering om gudstjenesten søndag d. 5.
december

Ved gudstjenesten søndag d. 5. december kl. 19,30
spiller fløjtenist Lars Frederiksen til temaet ”Lyset i
mørket” sammen med Nina Frederiksen og Tine
HagedornOlsen.

2. Orientering om kirkelig betjening i uge 45.

Under konfirmandlejren i Kirkehuset i uge 45 må andre
præster tilkaldes, hvis der kommer kirkelige handlinger.
Ole Nielsen sætter kr. 3000,00 ind på præstens konto
til dækning af ekskursioner, som hun gør rede for efter
endt lejr og tilbagebetaler overskud.

3. Nyt fra præsten

Jesper SernerPedersen er i bedring, men hans stilling
bliver slået op i denne uge. Når ny præst tiltræder,
løses Orøs præst fra Holbækkonfirmandholdene
tirsdag og fredag.
Vi skal alle sætte os ind i kirkeministerens oplæg om
folkekirken og registreret partnerskab og give hørings
svar inden d. 17. december 2010. Oplægget må ligge
på ITskrivebordet.
Der er flere fejl i datoer i kirkebladet. Indsamlingen til
Det Danske Bibelselskab er nytårsdag d. 1. januar.
Lucia d. 13. december er kl. 19, ikke kl. 15.
Rettelsen skal på hjemmesiden og opslag rundt på
øen.

6. Punkter fra kasserer
1. Eventuel budget for 2011
Eventuel beslutning om og underskrift af budget for
2011

Ole Nielsen redegjorde for budgetændringer efter
samtale med Peder Gundersen.

2. Nyt fra kassereren

Ole Nielsen har modtaget tilbud på ny fliseindgang ved
kirkeporten. Vi tager Herregårdssten ”gråmix”, og Ole
Nielsen går videre med sagen.
Regnvandsdræn ved gamle længe på kirkegårdssiden
er etableret. Detaljer mangler.
Menighedsrådet bemyndigede Ole Nielsen og
formanden til at skrive under på budgettet, når de
sidste detaljer er på plads.
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7. Punkter fra kontaktperson
1. Nyt fra kontaktperson

Organisten har raskmeldt sig, men spiller på elklaveret
i kirken foreløbig. Lene Hansen har videresendt hans
raskmelding til Solveig.

8. Punkter fra kirkeværge
1. Status på sag om fyr i kirkehuset.
Eventuel beslutning om fyr i kirkehuset

Kirkeværgen har talt med Lygas, som ikke har noget
bud på, hvordan vi kan spare på olien i kirkehuset. De
mener ikke, at termostat i skorsten er nødvendig.

2. Orientering om kirkegårdsregistreringer mm.

Graveren og kirkeværgen har bragt vore
kirkegårdsregistreringer up to date.

3. Nyt fra kirkeværgen

Vi diskuterede benyttelse af kapellet på Orø Kirkegård,
og fandt frem til, at afgørelsen om, hvor længe en kiste
må opbevares i kapellet må være graverens i samar
bejde med kirkeværgen.
Vi giver Luciabørnene gaver for kr. 100 pr. stk.

9. Eventuelt

Orøkontorets støtteforening har inviteret til møde på
Orø Kro, formanden forsøger at spørge næstforman
den, ellers kan ingen komme.
Provstiet har bedt os redegøre for, hvorfor vi har
underbudgetteret vore indtægter.
Man har opkrævet regninger for salg af planter både i
januar og december 2009 p.g.a. opretning.
Ole Nielsen redegør overfor provstiet.
Karen Frederiksen har afleveret to tegninger af
Andreas Vind fra Tuse, tegnet i forb. m. et fællesprojekt
”Kirkernes dag” fra 2004.
Vi skal se at få alle vore billeder hængt op i kirkehuset.

Alle underskrev protokollen.
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