Orø, d. 21. februar 2011

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde d. 1. februar 2011 i kirkehuset.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var to tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen.
Vi sang ”I sne står urt og busk i skjul”.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 4.
januar 2011

Vi godkendte referatet fra mødet d. 4. januar 2011.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden for både åbent og lukket møde.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Martin Bruggisser, spørger om han kan
overtage de gravsten der var tænkt til
destruktion.
Al tidligere inskription mm. vi blive
fjernet før stenene vil blive brugt.

Vi vedtog at lade Martin Bruggiser overtage de gravsten,
menighedsrådet ønsker destrueret under forudsætning af at
han fjerner inskriptionerne.

Eventuel beslutning omkring
brug af gravsten mm, der ellers
skal til destruktion.
4.2. Orientering om nedrivning af
grisehusset.
Eventuelt beslutninger omkring
nedrivning af grisehusset.

Formanden orienterede om tilbud på nedrivning af
grisehuset.
Vi tager Jesper Jensens tilbud, men tilføjer, at betonen
knuses, så den kan bruges som vejfyld.
Lene Hansen satte Finn Storm til at undersøge, om
Olufsmindevejs grundejerforening kan bruge vejfyldet på
Olufsmindevej.
Formanden og kassereren underskriver tilbuddet og sender
det tilbage til Jesper Jensen snarest. Han skal selv sikre sig
i forhold til nedgravede kabler. Formanden ansøger kom
munen om lov til at udvide parkeringspladsen ved kirkehu
set med betonen fra bygningen, så vi er på den sikre side.
Annie Lunde Hansen ønskede, at vi fortæller om nedrivning
af svinehuset samt prisen i kirkebladet samt på
hjemmesiden.
Annie Lunde Hansen gjorde opmærksom på, at der vil kom
me et voldsomt sus af vind, når svinehuset er revet ned.

4.3. Orientering om betaling for ydelser fra
Ø kontoret

Vi er medlem af Økontoret igen i år, medlemskab til kr.
700,00.

4.4. Planer for foredrag og koncerter i 2011

Formanden orienterede om den foreløbige plan for foredrag
og koncerter i resten af 2011. Vi går videre med vore planer
og holder øje med budgettet.

Eventuel godkendelse af forslag
til arrangementer.
4.5. Post mm.

Der var ikke nogen post.

4.6. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Formanden præsenterede vores nye projektor.
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5.

Punkter fra præsten
5.1. Nyt fra præsten

6.

Punkter fra kasserer.
6.1. Nyt fra kasseren

7.

9.

Kassereren orienterede om de nye begivenheder i
regnskabssamarbejdet. Nu håber vi, at tingene vil være i
orden. Vi skal have sendt regninger ud nu for
gravstedsvedligeholdelse og grandækning.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Nyt fra kontaktperson

8.

Præsten orienterede om projekt ”Kirke på vej” i Roskilde
stift. Lene Hansen meldte sig som vært til en gudstjeneste i
sit hjem i marts eller april måned.

Der er kommet nye blanketter til transport, udgiftsbilag og
vikarsedler, som skal ligge i kirken. Roskilde stift meddeler
problem med at udskrive lønsedler.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Orientering om Alterdugen.

Alterdugene er kommet tilbage fra Selskabet for kirkelig
kunst, som har ordnet dem.

8.2. Nyt fra kirkeværgen

Lene Hansen spurgte om indkøb af blomster til Elnebjerg.

Eventuelt

Eventuelt: Annie Lunde Hansen ønskede at hjemmesiden
bliver ført up to date med hensyn til vore poster.
Annie ønskede desuden, at dagsorden kom på
hjemmesiden tidligere end tilfældet er.
Formanden svarede, at så skulle han have vore punkter
længe før end vi har aftalt det.
Vi beklager, at PostDanmark er så sene til at dele
kirkebladet ud.
Til december må vi forsøge at få januarkirkebladet omdelt
mellem jul og nytår.

Derefter var mødet lukket.
Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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