Orø, d. 24. januar 2010

Referat af åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. januar 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet,
Poul Hurup var indkaldt som suppleant for Jette Porting, som havde meldt afbud.
Der var to tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen,
vi sang: ”Dejlig er den himmel blå”.

2.

Godkendelse af referater fra møderne den 1.
december 2009

Vi godkendte referaterne fra ordinært og lukket møde
d. 1. December 2009

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden (15 minutter)
4.1. Provsten opfordrer til, at vi diskuterer, hvordan
vi undgår at tabe de unge i kirken, se e-mail
fra 29. december hvor der bl.a. står:

Statistisk er det ikke et problem i Orø sogn og kirke,
men vi vil tænke over, at nogle af vore arrangementer
også skal henvende sig til unge.

”Jeg vil dog også fortælle, at de vedvarende meldinger om, at mange melder sig ud af folkekirken
og at især de 20-35-årige har en markant lavere
medlemsprocent, end vi er vant til, giver mig anledning til en del overvejelser. Og jeg håber, at nogen vil tage den handske op sammen med provstiudvalget og gøre sig nogle overvejelser; både
præster og menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede har helt sikkert noget at bidrage med
på dette punkt. Først skal vi naturligvis have afdækket, om det passer her hos os, men derefter bør
vi sætte os ned og komme med gode ideer til, hvad
vi kan gøre, hvorefter vi skal beslutte, om vi vil
gøre noget.”
Jeg synes at vi kan se om vi har nogle input.
Eventuelle beslutninger om tiltag i forbindelse
med unge i kirken.
4.2. Kunne vi finde en person der på frivillig basis
vil hjælpe med at få oplysninger om
arrangementer ud til så mange som muligt.
Eventuel beslutning om hjælpe med at sprede
oplysninger om arrangementer mm.

Formanden går videre med Sven Erik Lohmann som
marketing-medhjælper.

4.3. Post mm.

Formanden gennemgik posten.
Spam-lignende e-mails behøver ikke at komme med
på post-listen.
Annie Lunde ringer til Danske sømands- og udlandskirker og får flyttet abonnementet tilbage til sin egen
adresse.

4.4. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Formanden orienterede om løbende sager.
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5.

6.

7.

Punkter fra præsten (10 minutter)
5.1. Økonomisk oversigt over konfirmandlejren.

Præsten fremlagde en økonomisk oversigt over
konfirmandlejren

5.2. Aflysning af mini-konfirmand træf på grund af
for få deltagere.

Arrangørerne af mini-konfirmandtræffet har aflyst
arrangementet på grund af manglende tilslutning.

5.3. Nyt fra præsten

Intet nyt fra præsten

Punkter fra kasserer
6.1. Oplysninger om regning for hjælp fra Sankt
Nikolaj Kirke.

Regning på kr. 102 000 fra Henning Hansen inden jul.
Ved koncerter, hvor vi betaler transporten, skal vi
præcisere, at de skal fylde bilerne op.

6.2. Orientering om regnskabsmøde i provstiet d.
8. januar 2010

Regnskabsmøde i provstiet om Brand Soft, Ole
Nielsen orienterede.

6.3. Nyt fra kasserer

Provstiet har godkendt vores budget. Ole Nielsen
henvender sig til Peder Gundersen og siger, at vi
ønsker at sætte prædikestolen i stand.

Punkter fra kontaktperson (5 minutter)
7.1. Nyt fra kontaktperson

8.

Den eksterne kasserer beder om, at de, der får
udbetalt kørsel, laver kørselsregnskab hver måned.
Graveren er på kursus hele ugen.

Punkter fra kirkeværge (20 minutter)
8.1. Brev til gravstedsholdere i Rosenhaven
Eventuel beslutning om brev

For brevet om rosenhaven i dets ordlyd stemte: Ole
Nielsen, Per Eldon, Kirsten Schmidt, Lene Hansen og
Poul Hurup, imod sidste afsnit stemte Annie Lunde
Hansen.

8.2. Hvad gør vi, hvis ikke-medlemmer ønsker at
bruger kapellet i forbindelse med dødsfald.
Kort om hvad de gør i andre kirker.
Hvad beslutter vi at gøre?

Hvis pårørende ønsker at bruge Orø kirkegårds kapel
til at tage afsked med afdød, som ikke var medlem af
folkekirken, kan det ikke ske uden aftale med graveren.
Flagning og klokkeringning kan ske efter stedets skik,
hvis de udtrykker ønske om det. Der kan tages et
beløb for handlingen; vi afventer de nye takster.
(Ordlyden ændret i forhold til protokollen.1)

8.3. Status på telefonabonnement
Eventuel beslutning om hvad vi gør med
telefonabonnementerne

Intet nyt om telefonabonnement.

8.4. Status på malerarbejde af døre/porte m.m.

Kirkeværgen orienterede om malerarbejdet.

1 Reformuleret, da teksten var misvisende, reformuleringen tages op på menighedsrådsmødet d. 2. februar 2010.
Den oprindelige tekst i protokollen er:
”Hvis ikke-folkekirke medlemmer ønsker at bruge Orø kirkegårds kapel til at tage afsked med afdød, kan det ikke
ske uden aftale med graveren. Flagning og klokkeringning kan ske, hvis de udtrykker ønske om det, efter
sædvane. Der kan tages et beløb for det; vi afventer de nye takster.”
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9.

8.5. Vi har i slutningen af 2009 haft en del
problemer med orglet. I december måned har
vi holdt temperaturen i kirken mere konstant.
Hvordan har det virketBeslutninger om tiltag omkring orgelproblemer

Problemerne med orgelet er ikke opstået i den tid,
hvor vi har opvarmet kirken til 14 grader hver dag.

8.6. Nyt fra kirkeværge

OK kommer og fylder olie på hver 14. dag i
vintertiden.

Eventuelt

Intet inder eventuelt.

Derefter var mødet lukket.
Efter det lukkede møde, underskrev følgende hele protokollen:
Kirsten Schmidt, Lene Hansen, Poul Hurup, Annie Lunde Hansen, Ole Nielsen, Per Eldon.

Per Eldon
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