København, d. 27. november 2011

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 1. november 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:

Velkomst, sang

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

Godkendelse af referaterne fra mødet den 4. oktober
2011

Vi godkendte referaterne fra mødet d. 4. oktober
2011.

Godkendelse af dagsordnen

Jette Porting ønskede at få et punkt under
”Eventuelt”. Derefter godkendte vi dagsorden.

Punkter fra formanden
Valg:
Ved sidste ordinære menighedsrådsmøde i
kirkeåret bør følgende personer vælges med
gyldighed for næste kirkeår:
a.
Formand
b.
Næstformand
c.
Kirkeværge
d.
Kasserer
e.
Sekretær
f.
Kontaktperson
g.
Bygningskyndig
h.
En person, der bemyndiges til sammen
med formanden at underskrive dokumenter
vedrørende køb, salg og andre
dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
Valg efter lov om menighedsråd §§ 8 - 11

Belysning af kirken
Det er tidligere besluttet, at kirken skal oplyses i
vinterhalvåret (uden for sommertid).
Der kan spares mange penge ved at gå over til
andre lamper/projektører, eventuelt kan man også
opnå, at lyset virker blidere/varmere.

a. Per Eldon blev genvalgt som
menighedsrådsformand
med 4 stemmer, 1 blank.
b. Jette Porting blev genvalgt som næstformand
med 4 stemmer, 1 blank.
c. Lene Hansen blev genvalgt som kirkeværge
med 5 stemmer, 1 blank.
d. Ole Nielsen blev genvalgt som kasserer
med 6 stemmer.
e. Kirsten Schmidt blev genvalgt som sekretær
med 6 stemmer.
f. Lene Hansen blev genvalgt som kontaktperson
med 6 stemmer.
g. Ole Nielsen blev genvalgt som bygningskyndig
med 6 stemmer.
h. Ole Nielsen blev genvalgt som
underskriftsberettiget med 6 stemmer.
Der bliver opsat projektører på kirken på prøve
mandag d. 7/11 kl. 19,00, så vi kan se farve, styrke
m.m.

Vi har endnu ikke fået en dato for demonstration af
lavenergi belysning af kirken, men jeg har fået
lovning på at få en dato inden mødet.
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Orø Lokalforum har som nævnt et ønske om at
opstille bænk på flagpladsen.
Vi har fået tegning af bænken, så vi fælles kan tage
stilling.
Beslutning om bænk på flagpladsen

Formanden skriver til Lokalforum (med kopi til
Beboerforeningen), at vi ikke synes, at deres
foreslåede bænk passer ind i miljøet, samt at vi har
overdraget råderetten til flagpladsen til Beboerfor
eningen, som de må være enige med, før de kan
opsætte nye bænke.

Post mm.

Formanden gennemgik posten.

Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Ingen løbende sager.

Punkter fra næstformanden
Status på nye nøgler
Beslutning om hvad vi gør.

Næstformanden har rykket tømreren, og der er intet
sket. Vi bad hende spørge ham, om han er interesseret i arbejdet, for ellers vil vi finde en anden.

Punkter fra præsten
Ændringen af datoen på adventsgudstjenesten på
Elnebjerg.
Beslutning omkring adventsgudstjenesten på Elnebjerg

Datoen for adventsgudstjenesten på Elnebjerg er
flyttet til onsdag d. 30. november kl. 10,00.

Orientering om julekoncert i 11. time

Vi har fået tilbud på en koncert med et kor fra
Holbæk Musikskole d. 14. december kl. 20,00.
Præsten forsøger at få det flyttet til kl. 19,30.

Nyt fra præsten

Præsten besværede sig over, at Orøkontoret for
tiden ikke er i stand til at leve op til deres aftale om
trykning af kirkebladet.
Der er møde i østøtteudvalget torsdag aften 3/11
kl. 19,00 på kroen, hvor præsten vil forsøge at
komme og stille spørgsmål.
Der er etableret automatisk udsugning i præste
gårdens badeværelser.
Vilvorde Havebrugsskole tilbyder at give graveren
hjælp til en praktisk plejeplan ved et samarbejde
mellem studerende fra Vilvorde, en faglærer og
graveren medio juni 2012. Menighedsrådet og
graveren skal mødes med Bjarne Hansen i marts.
Der skal etableres overnatning til 34 personer 1
nat(i juni), og der lægges op til udvidet samvær om
aftenen. Dette siger menighedsrådet ja til.
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Punkter fra kasserer
9 måneders budgetopfølgning.

Kassereren gennemgik 9 mdr’s budgetopfølgning.
Det ser pænt ud.

Nyt fra kassereren

Kassereren har fået regning for restaurering af
alterbilledet. Kristian Krøger er ikke
momsregistreret, så det er kr. 2000,00 lige ud.

Punkter fra kontaktperson
Hjælp til kirkelige handlinger. Måske er en løsning
på vej.

Lene Hansen går videre med sagen.

Beslutning om hjælp til kirkelige handlinger
Nyt fra kontaktperson

Det sidste toilet i præstegården løber. Præsten
kontakter Jan Kjeldsen om at få det udskiftet.

Punkter fra kirkeværge
Status på trappe ved præstegård
Eventuel beslutning om trappe ved præstegård

Vi har modtaget flere tilbud på trapper, som vi vil
behandle nærmere.

Eventuel beslutning om gulv i sakristi

Vi siger ja til den billige løsning, samt spørger,
hvad han skal have for blot at rense hvælv og
vægge.

Udsendelser af regninger

Der kommer styr på udsendelse af regninger m.m.

Gulv i sakristi

Eventuel beslutning om regningerne

Nyt fra kirkeværgen

Lene Hansen anbefalede ”All børns bibel” af
Møllehave til dåbsbørn. Præsten ser på sagen.

Eventuelt

Eventuelt: Jette Porting vil ikke bede tømreren om
at lave forsatsvinduerne i kirken, før hun har fået
besked om han ønsker at lave arbejde for
menighedsrådet.
Formanden har stadig ikke fået sit
formandshonorar for 2009 og 2011. Lene Hansen
vil tage sig af sagen.
Ole Nielsen bad om at få skiltet med koncerter
stillet helt ud ved vejen.

Alle underskrev protokollen.
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