Orø, d. 29. marts 2011

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 1. marts 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som
medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt nogen tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Se, nu
stiger solen”.

2.

Godkendelse af referat fra møderne den 1.
januar 2011.
Er der kommentarer til referatet af det lukkede
møde, der ikke kan diskuteres i det åbne
møde, tages disse op efter det åbne møde.

Lene Hansen havde en kommentar til referatet fra
det lukkede møde, som tilføjedes protokollen fra
lukket møde d. 1. februar 2011. Ellers godkendte vi
begge dagsordener.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Status på nedrivning af grisehuset

Formanden redegjorde for nedrivning af svinehuset.
Ole Nielsen har afleveret regningen i provstiet, hvor
det blev meddelt, at vi får de kr. 80.000,00 i 12 rater
af 1/12 hver.

4.2. Orientering om ændring af frekvenser for
mikrofonanlæg.
De trådløse mikrofoner, kirken har, bruger
frekvenser, som d. 31. december 2012 vil
blive benyttet til ”mobilt bredbånd”.

Vi besluttede at vente og se tiden an.

Vi har fået tilbud på vurdering af
mikrofonsystem(er).
Beslutninger om vi allerede nu skal
gøre noget eller om vi skal se tiden
lidt an og eventuel afvente
initiativer sammen med andre
kirker.
4.3. Stiftsdag.
Den 27. marts er der stiftsdag.
Tilmeldingsfristen er d. 6. marts.
Det vil være godt, hvis vi på mødet kunne
tage stilling til, hvem der tager med.
Eventuel beslutning om hvem der
tager med til stiftsdag.

Stiftsdagen. Vi tilmelder os hos formanden inden d.
6. marts.

4.4. Post mm.

Der var ingen post.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Formanden fortalte om DLHkoret.
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5.

Punkter fra præsten
5.1. Nyt fra præsten

Den nye præst i Skt. Nikolai tiltræder i dag, og der
med er Orøs præsts konfirmandvikariat slut.
Præsten får et nærmere samarbejde omkring
ferieplanlægning med TvejeMerløses præster.
Kirkesangeren laver liturgisk koncert sammen med
organist Nina Frederiksen og hendes bror Lars
Frederiksen til Mariæ Bebudelse d. 10. april kl. 10,00.

6.

Punkter fra kassereren
6.1. Nyt fra kassereren

Henning Bang Hansen vil gennemgå regnskabet for
os; vi vil forsøge at få et møde med ham onsdag d.
30. marts kl. 19,00.
Pernille Brynje har overtaget regnskabet.

7.

Punkter fra kontaktpersonen
7.1. Nyt fra kontaktpersonen

Kontaktpersonen spørger, om organisten ikke skal
have honorar for at spille til kirkesangerens solo.
Formanden spørger provstiet, hvad kutyme er.
Pernille Brynje siger, at enhver henvendelse til hende
skal gå igennem kontaktpersonen.

8.

Punkter fra kirkeværgen
8.1. Nyt fra kirkeværgen

Kirkeværgen og graveren er lige ved at være klar
med kirkegårdsregningerne.
En plakatsøjle til kirken koster ca. 1500,00 kr.
Vi skal have anskaffet et par nye bænke til
kirkegården.

9.

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Alle underskrev protokollen.
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