København d. 29 august 2011

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 2. august 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset
Mødet var åbent
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ikke møde nogen tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Du satte
dig selv i de nederstes sted”.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 7. juni
2011

Vi godkendte referatet fra mødet d. 7. juni 2011.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Ægtefælle-konvent
På trods af hvad der tidligere er meldt
ud, er der præsteægtefælle-konvent i år,
dog i en noget reduceret form.

Vi sender Kristian Krøger på
præsteægtefællekonvent igen i år.

Jeg foreslår, at vi, som vi plejer, betaler
for Kristians deltagelse, pris ca. 2000 kr.
+ transport.
Beslutning om betaling for
deltagelse i præsteægtefælle
konvent
4.2. Kirkesyn
Gennemgang af hvad der blev fundet
ved kirkesyn.
Eventuel beslutning om
igangsættelse af arbejder i.f.m.
kirkesyn

5.

Vi har afholdt kirkesyn i eftermiddag.
Vi aftalte at få kopieret kirkesynsrapporten og sendt
rundt til alle medlemmer.
Jette Porting taget fat i tømreren og RJ Enterprise.
Præsten kontakter Helbo Hansen.

4.3. Post mm.

Formanden gennemgik posten.

4.4. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Hans Anker Jørgensen holder foredrag i kirkehuset
d. 14. august kl. 15,00 og alle opfordres til at lave
reklame.

Punkter fra næstformanden
5.1. Orientering om låse og nøgler
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6.

Punkter fra præsten
6.1. Konfirmandundervisningen i 2011-12.
Fra Orø Skole kommer der igen kun 4
børn, forudsat at de alle fire vil
konfirmeres. Orøstrand ved jeg ikke
noget om, og lige nu har de ferie.

Vi havde en udmærket brainstorming om
konfirmationsforberedelsen. Præsten forsøger
samarbejde med en præst fra en anden småø.

Jeg vil gerne have en god diskussion
om, hvad vi kan tilbyde dem, og beder
alle lægge hovederne i blød og komme
med forslag.
6.2. Høstgudstjenesten
Forslag til tidspunkt. Og skal vi have
kirkekaffe og salmesang i kirkehuset,
som vi havde i konfirmandstuen i gamle
dage? I bekræftende fald skal organistvikaren lønnes ekstra derfor.

Vi holder høstgudstjeneste d. 4. september kl. 14,00
og kirkekaffe bagefter med fællessang i kirkehuset.
Præsten spørger Nina, om hun vil spille til

Eventuelle beslutninger omkring
høstgudstjenesten
6.3. Nyt fra præsten

7.

Punkter fra kasserer
7.1. Nyt fra kassereren

8.

Intet nyt fra præsten.

Pernille Brynje holder ferie, så Ole Nielsen betaler
regningerne.

Punkter fra kontaktperson
8.1. Hjertestarter og hjertestarterkurser.
Muligheder for hjertestarter og
hjertestarterkurser til graveren.
Eventuelle beslutninger omkring
hjertestarter / hjertestarterkurser
8.2. Organist
Status på ansættelse af organist.

Det koster ca. kr. 22.000 for en indendørs
hjertestarter. Vi skal finde en pris på et kursus, og så
skal vi finde ud af, hvor de allerede etablerede
hænger.

Vi har modtaget en ansøgning om organiststillingen.
Ansøgningsfristen er endnu ikke udløbet.

Eventuelle beslutninger omkring
organistansættelse
8.3. Nyt fra kontaktperson
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9.

Punkter fra kirkeværge
9.1. I forlængelse af 'eventuelt' fra sidste
møde:

Vi sætter påskeliljeløg på stykket med småbuske;
som på sigt vil lukke sig og overgro påskeliljerne.

Der har været ønske fra Karen
Frederiksen om at få plantet påskeliljer
ved buskene uden for kirkemuren.
Eventuelle beslutninger om
beplantning uden for kirkemuren
9.2. Ved sidste møde blev det besluttet, at vi
ville rense alterbilledet.

Vi lader Kristian rense og restaurere alterbilledet
uden at rette det op.

Det har vist sig, at billedet er direkte på
finer, der er bulet ud.
Hvis menighedsrådet vi have dette
udbedret vil det ikke være rigtigt at rense
billedet nu.
Eventuelle beslutninger omkring
rensning mm. af alterbilledet
9.3. Nyt fra kirkeværgen

Intet nyt fra kirkeværgen.

10. Punkt fra Annie Lunde
10.1. Maleriet i tårnrummet – historie
Eventuelle beslutninger
vedrørende maleriet i tårnrummet

11. Eventuelt

Annie Lunde Hansen protesterede imod at
nadverbilledet i tårnrummet bliver pillet ned.
Vi undersøger, hvad det koster at få det restaureret,
og så tager vi den derfra.

Intet under eventuelt.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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