Orø, d. 28. december 2010

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
torsdag den 16. december 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Ole Nielsen og Jette Porting, som havde
meldt afbud.
Det havde ikke været muligt at skaffe suppleanter. Henriette Oxbøll var mødt som
medarbejderrepræsentant.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang ”Kimer, I klokker”.

2. Godkendelse af referat fra møde den 2.
november 2010

Fejl i pkt. 3, fordi det er to referater, der skal godkendes.
Vi besluttede at behandle referatet fra budgetmødet også.
Vi godkendte begge referater.

3. Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden
1. Koda afgifter mm.
Vi har fået en opfordring fra KODA
(repræsenterer komponistrettigheder i
Danmark) om en abonnements ordning
der giver fri kopieringsret af visse kopi
beskyttede tekster (f.eks. til konfirmander)

Vi bestiller abonnementesordning hos copydan, der giver
fri kopieringsret af visse kopibeskyttede tekster. Dækker
gudstjenester og konfirmandundervisning.

2. Ekstraordinære vandudgifter i 2008 og
2009
Der har været ekstraordinært stort
vandforbrug fra præstegården i 2008 g
2009, sandsynligvis p.g.a. fejl i
installationerne.
Vi er af Provst Finn Dyrhagen blevet gjort
opmærksom på at det er rimeligt at
menighedsrådet dækker de udgifter dette
merforbrug har givet.
Det drejer sig om 94 m2 svarende ti en
udgift på ca. 3400 kr.

Vi besluttede at lade menighedsrådet dække udgifterne til
merforbrug af vand i præstegården på 94m3, svarende til
ca. kr. 3400,00.

3. Mødeplan for 2011.
Vi skal have besluttet, hvilke datoer der er
ordinære menighedsrådsmøder i 2011,
samt hvor møderne skal afholdes og hvor
de skal annonceres.

Vi besluttede at lægge menighedsrådsmøderne i 2011 på
følgende datoer:
4/1; 1/2; 1/3; 5/4; 3/5; 7/6; 2/8; 6/9; 4/10; 1/11 og 6/12.

Beslutning om vi skal betale et kopi
abonnement til KODA.

Beslutning om dækning af udgifter
sandsynligvis stammende fra fejl i
vandinstallation.

Beslutning om mødeplan mm. for 2011.

Vi afholder møderne i kirkehuset og annoncerer møderne i
kirkebladet og på kirkens hjemmeside.
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4. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Formanden gennemgik posten.

5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Vi har fået penge til at nedrive svinehuset.
Formanden, næstformanden og præsten sætter sig ned og
indhenter tilbud m.m..
Vi har modtaget stiftsårbogen.

5. Punkter fra præsten
1. Orientering om konfirmandlejren.

Præsten fremlagde regnskabet for konfirmandlejren, som
var på kr. 5156,19.

2. Oplæg om ”Rapport om folkekirken og
registreret partnerskab”
Det er nok svært at komme med en samlet
udtalelse, men det er godt at kende
hinandens synspunkter, hvis man vil
indsende en udtalelse så er 17. december
sidste mulighed.

Vi fremlagde vore forskellige synspunkter og havde en god
diskussion, og sender vore individuelle høringssvar hver
især.

Beslutning om hvad vi gør med ”Rapport
om folkekirken og registreret partnerskab”.
3. Problemer med dørklokke.

Beslutning om hvad vi gør ved
præstegårdens dørklokken.
4. Nyt fra præsten

6. Punkter fra kasserer

Præsten undersøger, hvad en batteriløs klokke kan
installeres for.
Intet nyt fra præsten.

Punkterne fra kassereren udgår, hhv. flyttes til næste
møde.

1. Orientering om den fælles
regnskabsfunktion
2. Nyt fra kassereren

7. Punkter fra kontaktperson
1. Nyt fra kontaktperson

Henriette har ferie fra d. 28. til d. 30. december, og Claus
vikarierer.
Kontaktpersonen kan ikke køre personalegaverne ud i år.
Vi aftalte at bruge Orø taxi; mens gaverne til Ole Beuchert
Olesen, Tine HagedornOlsen, Ida Ellegaard og Nina
Frederiksen afleveres i præstegården, hvorfra formanden
henter gaverne til Ida og Nina.
To toiletter løber i præstegården; de skal udskiftes. Lene
taler med Jan Kjeldsen, som så aftaler med præsten.
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8. Punkter fra kirkeværge
1. Nyt fra kirkeværgen

9. Eventuelt

Kirkeværgen er ikke på øen til koncerten d. 19/12. Amalie
får 2 timer for at dække bord, lave kaffe og te og rydde op.
Kirkeværgen orienterede om de to autoguider, der bliver
sat op ved kirken.

Den nye kirkebil skal sættes på hjemmesiden. Formanden
vil købe overhead mellem jul og nytår.
Vi skal huske at få indkøbt internetadgang til præstens
transportable computer.

Alle underskrev protokollen.
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