København, d. 23. oktober 2011

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

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen og vi sang: ”Du gav
mig, o Herre”.

2.

Godkendelse af referaterne fra mødet den 6.
september 2011

Vi godkendte referaterne fra d. 6. september 2011.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Formanden, kassereren og kirkeværgen havde alle
punkter til eventuelt. Ellers godkendte vi
dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. 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.

Formanden har undersøgt nogle mere miljøvenlige
projektører hos ”Elspareservice ApS”, og vi ønsker
at få sat deres projektører op til uforpligtende
undersøgelse.

Diskussion af belysning af kirken.
Beslutning om fremtidig belysning
af kirken
4.2. Post mm.

Formanden gennemgik posten.

4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Mureren kommer og ser på trappen til
præstegården og gulvet i sakristiet d. 11/10 kl.
17,30.
Formanden orienterede om annonceaftale i forb.
m. kirkesangerens koncert d. 16/10.
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5.

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

5.2. Planlagt udflugt
Beslutning om udflugt

6.

Næstformanden har ikke hørt noget nyt om nøgler
til kirkehuset.
Hun rykker tømreren samt beder ham give tilbud
på montering af forsatsvinduer i kirken samt
flagline.
Præsten arrangerer menighedsrådsudflugt til
Frederiksstaden medio maj 2012.

Punkter fra præsten
6.1. Punkt med støtte fra kirkeværgen Lene.
Etablering af mekanisk udsugning i
præstegårdens badeværelser.

Præsten sætter Helbo Hansen i sving med den
mekaniske udsugning.

Der foreligger tilbud fra Helbo Hansen, på
7.255,00 kr. ex. moms
Beslutning om arbejdet skal igangsættes.
6.2. Nyt fra præsten

7.

Punkter fra kasserer
7.1. Nyt fra kassereren

8.

Præstem orienterede om rapportering til Copydan i
ugerne 40 og 41.
Fra nu af vil vi synge fra bøgerne.
Vi har kun en skolejuleafslutning i kirken i år, da
begge skoler har afslutning samme dag.
Præsten skal på kursus d. 1. december.
Hun taler med beboerne på Elnebjerg om, hvordan
vi klarer adventsgudstjenesten.
Præsten har købt et konfirmandspil, som bør spil
les med voksne før det spilles med konfirmander.
Hun annoncerer en spilleaften før konfirmandlejren
i kirkebladet.

Det fungerer godt med Pernille Brynje.

Punkter fra kontaktperson
8.1. Kort om medarbejdersituationen

Susanne Kammersgaard er ansat som ny organist
fra 1. oktober.
Gravermedhjælpen har sagt sin stilling op, og vi
har et akut problem med Elnebjerg på torsdag.
Lene Hansen spørger Karin.

8.2. Nyt fra kontaktperson
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9.

Punkter fra kirkeværge
9.1. Nyt fra kirkeværgen

10. Eventuelt

Kristian Krøger er næsten færdig med at restaurere
alterbilledet.

Lokalforum spørger, om de må opstille borde og
bænke på flagpladsen. Det er i orden for
menighedsrådet, men vi vil lige sikre os, at
beboerforeningen, som låner flagpladsen, er
indforstået.
Formanden og kassereren underskriver
revisionsprotokollatet af. 12.09.11 af Orø
kirkekasse.
Vi holder visionsmøde efter kirkekaffen sammen
med et frokostarrangement kl. 12,00 Alle helgens
dag. Kassereren orienterer kort om økonomien
som start, formanden siger noget om aktiviteter,
Lene og Kirsten sørger for frokosten.
Vi skal sende vore budgetønsker til provstiet d.
15/11. Vi skal have et ekstraordinært budgetmøde
inden da.
Ole sender 23 datoer rundt, som vi kan byde ind
på.

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