Orø, d. 2. september 2010

Referat af ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. august 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Ole Nielsen, som havde meddelt, at han
ville komme lidt for sent. Der var to tilhørere; graveren havde ferie.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst og sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Nu går solen
sin vej.”

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni 2010

Vi godkendte referatet fra mødet d. 1. juni2010.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden

4.

Punkter fra formanden
4.1.

Vi havde sidste efterår et visionsmøde, hvor vi
så tilbage på, hvad der var havde været af
arrangementer i det forløbne år og snakkede
om, hvad vi kunne ønske for næste år
- Hvordan og hvornår skal visionsmødet 2010
være.

Vi aftalte at annoncere menighedsvisionsmøde efter
kirkekaffen efter høstgudstjenesten.

Eventuel beslutning omkring
menighedsvisionsmøde
4.2.

Gennemgang af aktivitetsplaner for efteråret
2010
Eventuel beslutning omkring efterårets
planer

4.3.

AV-udstyr til brug for foredragsholdere
I forbindelse med foredrag har vi brug for
videoprojektor og bærbar PC. Sidst blev det
hele blev klaret ved at låne os en projektor og
ved at jeg havde en bærbar PC, der kunne
bruges. Udstyret blev sat sammen i sidste
øjeblik, alt klappede, men det var tæt på at gå
galt.

Formanden gennemgik fire forslag til arrangementer i de
sidste fire måneder af 2010. Annie Lunde foreslog Jørgen
Anker Jørgensen.

Vi undersøger, om det er muligt at indkøbe tidssvarende
AVudstyr til Kirkehuset til rimelig pris.

I dag er foredrag, der ledsages af billeder mm
fra en PC, meget udbredte. Vi kan ikke i al
fremtid regne med at kunne låne os frem.
Jeg vil gerne søge bemyndigelse til finde en
rimelig løsning, priserne ligger i følgende lag:
Videoprojektor, ikke luksus men anvendelig til
vores formål:
2500 – 5000 kr
PC i stand til at køre powerpoint og 'film'
2000 – 7000 kr
Software
0 – 4000 kr
Eventuel beslutning om AVudstyr eller
videre undersøgelse af, hvad der er
rimeligt
4.4.

Post mm.

Referat fra menighedsrådsmøde d. 10. august 2010

Formanden gennemgik posten. Fra provstiet: ”Syn over
Orø kirke og præstegård” skal indklistres i synspro
tokollen. Der er takkekort fra organisten og hans kone for
boggave i forbindelse med deres bryllup. Program fra
Distrikstforeningen. Brev fra Karen Frederiksen, forslag
om menighedsudflugt til Selskabet for religiøs kunst. Vi
synes, at ideen er interessant, og vil tage det op siden.
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4.5.

5.

Der er ingen løbende sager.

Punkter fra næstformanden
5.1.

6.

Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Gennemgang af vores udflugtsplan
Beslutninger omkring udflugt

Næstformanden orienterede om turen for
menighedsrådets udflugt på lørdag, der kan afholdes for
et rimeligt beløb. Annie Lunde Hansen meldte fra.

Punkter fra præsten
6.1.

Problemer med at passe 'kirkekontoret'
Jeg har tænkt meget over de problemer, der
opstår på Orø ved, at jeg har konfirmander i
Holbæk tirsdag og torsdag fra september
måned til d. 20. maj 2011: Det betyder, at jeg
kun kan træffes to formiddage om ugen i den
tid, og det er gerne om formiddagene, folk
kontakter mig.
Da konfirmationsundervisningen ligger fra kl.
8 - 9:30, kunne jeg godt passe kirkekontoret
fra Holbæk, hvis menighedsrådet gav mig en
mobiltelefon. Det ville være helt forrygende,
hvis jeg også fik en lille bærbar med internet,
så jeg kan besvare post, forberede
gudstjeneste osv. Jeg kan nemlig godt få et
lokale i Holbæk, men Jesper Serners kontor
bliver benyttet af Ib Helgestad, som skal
passe Jespers kirkelige handlinger mm.

Vi undersøgte, om der kan indkøbes en lille bærbar pc til
præsten, både til brug når hun skal vikariere i Holbæk og
til brug ved arrangementer i Kirkehuset, hvor vi skal bruge
AVudstyr.
Ole Nielsen spørger provstiet, om de kunne tænkes at slå
halv skade med os, da præsten bistår provstiet.
Desuden skal hun have en mobiltelefon, evt.
kirkeværgens tidligere.
Annie Lunde Hansen stemmer kun for, hvis provstiet
betaler.

Eventuelle beslutninger om
hjælpemidler til bedre pasning af
'kikekontoret'
6.2.

Høstgudstjenesten:
Hvad dato skal vi lægge høstgudstjenesten?
Beslutninger om dato for
høstgudstjenesten

6.3.

Overnatning for 'Storekoret' under deres
besøg på Orø.
Storekoret fra Skt. Nikolai synger med ved
gudstjenesten søndag d. 29. august kl. 10:00.
De ankommer dagen før med soveposer og
liggeunderlag og skal have et sted at
overnatte. Er det noget, vi kan hjælpe dem
med, eller skal de (jeg) kontakte Orøstrand?
De er ca. 25 personer, børn og voksne.

Vi lægger høstgudstjeneste d. 12. september og flytter
kirkekaffen til d. 12/9.

Lene har talt med Jørgen Bigum, som siger, at Storekoret
kan overnatte i Værestedet i Hallen.

Eventuelle beslutninger omkring
overnatning for 'Storekoret'
6.4.

Ansøgning om deltagelse i
præsteægtefællekonvent for Kristian på
Nyborg Strand d. 27.-29. August, så han kan
få hjælp og inspiration til at støtte mig i mit
arbejde. Mødeafgift, måltider og overnatning:
kr. 2410, transport ca. kr. 500, i alt ca. kr.
2910.

Kristian får bevilget præsteægtefællekonvent ved Nyborg
Strand.

Eventuelle beslutninger om
præsteægtefældekonvent.
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6.5.

7.

8.

Ved aftengudstjenesten d. 15/8 spiller en fløjtespiller ved
gudstjenesten, d. 22/8 har præsten bedt Tine Hagedorn
Olsen om at synge solo, hver gang til kr. 1200,00.
præsten regner med at bruge Kirkehuset som
udgangspunkt for konfirmandlejr med diverse udflugter i
efteråret.

Punkter fra kasserer
7.1.

Gennemgang af halvårsregnskabet

Kassereren gennemgik halvårsregnskabet, som vi tog til
efterretning.

7.2.

Nyt fra kasseren

Nyt fra kassereren gemmes til lukket møde.

Punkter fra kontaktperson
8.1.

9.

Nyt fra præsten

Nyt fra kontaktperson

Kontaktpersonen vil gerne overgive rengøringen af
Kirkehuset til en anden. Amalie Schmidt Krøger vil gerne
gøre rent ca. to timer om ugen.

Punkter fra kirkeværge
9.1.

Information om turiststanderne ved Orø Kirke

Lene Hansen orienterede om audiostanderne ved Orø
kirke, som bliver placeret i overensstemmelse med, hvad
vi besluttede på sidste møde.

9.2.

Ny sten til fællesgrav
Endelig beslutning om stenen til
fællesgraven

Lene Hansen, formanden og præsten skal ned hos Martin
Bruggisser og se stenen til fællesgraven, som næsten er
færdig.

Kirkebrochure:
Information om hvad vi har gjort, og hvad vi vil
gøre i fremtiden mht. kirkebrochure

Orøkontoret trykker kirkebrochurerne så længe der er
behov, indtil ny brochure er klar.

9.3.

Beslutning om kirkebrochure
9.4.

10.

Nyt fra kirkeværgen

Eventuelt

Intet nyt fra kirkeværgen.

Vi flytter menighedsrådsmødet i september fra d. 7.
til d. 14. september.

Efter mødet var der lukket møde

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.

Referat fra menighedsrådsmøde d. 10. august 2010
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