Orø, den 24. oktober 2010

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset
Til menighedsrådsmødet var afbud fra Kirsten Schmidt, Jette Porting og Henriette Oxbøll,
Line Porting var mødt som suppleant for Jette Porting.
Der var mødt en tilhører.

Dagsorden:
1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi prøvede at
synge ”Til himlene rækker din miskundhed,
Gud.”

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 14.
september 2010

Referatet blev godkendt.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Formanden vil gerne have punkter til
dagsorden fredag 10 dage før et møde.
Dagsordenen blev godkendt.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Opsummering fra visionsmødet
Eventuel beslutning omkring
rammer for aktiviteter i 2011

Formanden orienterede om 17 positive
tilbagemeldinger på spørgeskemaer vedr.
visionsmødet i kirkehuset d. 12. september
2010.
Bedste årstid for arrangementer er efterår og
vinter.
Vi har besluttet at købe en holder, som kan
stå ved indgangen til kirkegården, så vi kan
synliggøre vore arrangementer.

4.2. Post mm.



4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Ingen løbende sager.

5.

Punkter fra præsten, udgår

6.

Punkter fra kasserer
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7.

8.

6.1. Information om budgetmødet
Eventuel beslutning omkring
budgetmødet

Ole Nielsen orienterede om møde i provstiet
d.d. vedr. budget 2011.
Der skal igen findes nogle besparelser.
Videre drøftelse på budgetmøde
d. 26. oktober 2010.
Budgetmødet skal være åbent møde.

6.2. Nyt fra kassereren



Punkter fra kontaktperson
7.1. Orientering om møde for kontaktpersoner

Kontaktpersonen havde ikke modtaget
overenskomstmæssige lønkrav fra
fagforeningerne.

7.2. Nyt fra kontaktperson

Organisten er fra d. 3.10 sygemeldt i 4 uger
pga. en brækket finger.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Orientering om forslag til nye
kirkegårdsvedtægter og vedtægter for brug
af kirken samt takster.
Eventuel beslutning i forbindelse
med ovenstående.

9.

Kirkeværgen orienterede om kirkegårds
vedtægterne.
Hvis et gravsted ikke fornys, skal det
nedlægges og stenen fjernes.

8.2. Problemer med oliefyret / skorstenen i
kirkehuset, der mangler vist en termostat i
skorstenen.
Eventuel beslutning om hvad vi gør.



8.3. Nyt fra kirkeværgen



Eventuelt

Intet under evt.

Herefter underskrev alle protokollen.
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