Orø, d. 23. januar 2011

Referat af ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. januar 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset
Mødet var åbent
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Der var ikke mødt nogen tilhørere. Henriette Oxbøll
var mødt som medarbejderrepræsentant.
Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Dejlig er den
himmel blå”.

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. december
2010

Vi godkendte referatet fra d. 16. december 2010.

3. Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden
1. Planer for aktioner i forbindelse med nedrivning af
grisehuset

Eventuel godkendelse af handlingsplaner i
forbindelse med nedrivning af grisehuset.

Vi aftalte at forsøge at klare evt. handlingsplaner i forb. m.
nedrivning af svinehuset pr. email. Hvis nogen så
udtrykker ønske om et møde, må vi indkalde det hurtigt
og så deltage så mange, der kan.

2. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Formanden gennemgik posten. Distriktsforeningen har
indkaldt til generalforsamling d. 1. februar. Vi satser på at
sende næstformanden. Formanden har bestilt en
projektor til foredrag m.m. til kr. 3.400,00. Formanden har
lavet den aftale med Copydan, vi besluttede at lave ved
sidste møde.

3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Ingen løbende sager.

5. Punkter fra præsten
1. Ole Olesen var sneet inde både juleaften og
juledag, men kom til kirke ved hjælp af
traktorbistand fra Peter Petersen. Juleaften
rekvirerede jeg traktoren, da Ole ringede til mig om
hjælp.

Vi betaler traktorbistanden fra Peter Pedersen, som
bragte vores organist til kirke p.gr.a. sneproblemer d.
24/12 og 25/12.

Kan menighedsrådet ikke godt betale
traktorbistanden? Uden den havde vi ikke haft
organist til julegudstjenesterne.

Beslutning om betaling for traktorbistand.
2. Nyt fra præsten
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6. Punkter fra kasserer
1. Orientering om den fælles regnskabsfunktion

Kassereren redegjorde for problemer i den fælles
regnskabsfunktion.

2. Nyt fra kassereren

Kassereren har efter aftale nedlagt vores girokonto.
Kirkebilen er blevet flittigt brugt i det dårlige vintervejr.

7. Punkter fra kontaktperson
1. Nyt fra kontaktperson

Lene forsøger at køre Brand Soft kirkegårdsprogrammet
fra sin egen computer. Der har været problemer med
lønningerne, som vi håber bliver løst med den nye
kasserer, Pernille Brynje.

8. Punkter fra kirkeværge
1. Nyt fra kirkeværgen

9. Eventuelt

Kirkeværgen og graveren skal til møde på torsdag om det
nye kirkeregnskab. Elly Kristoffersen har tilbudt os en
koncert med et ukrainsk kor d. 17. september til kr.
4.000,00 + færge.
Intet til eventuelt.

Alle underskrev protokollen.
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