Orø, d. 26. april 2011

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Som suppleant for Ole Nielsen var mødt Erik Møller, og
som suppleant for Jette Porting var mødt Lilian Olsen.
Lilian Olsen underskrev menighedsrådsløftet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var en tilhører.
Dagsorden:
1.

Velkomst, sang

Referat:
Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Påskeblomst,
hvad vil du her?”.
Annie Lunde Hansen fik en erkendtlighed i anledning af
hendes 75 års fødselsdag.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 1.
marts 2011

Vi godkendte referat af mødet d. 1. marts 2011.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Diskussion om beplantning omkring
kirkehuset mm.

Vi beder Hedelselskabet om råd og vejledning til lav
beplantning i en hårdfør kvalitet uden for kirkehuset.

Eventuel beslutning om videre
aktiviteter om beplantningen.
4.2. Beretning om stiftsdag 2011 i
Ringsted

Formanden fortalte om stiftsmødet i Ringsted, hvor han
deltog sammen med næstformanden.
Det handlede mest om kirkepåvej i Roskilde stift.

4.3. Hvad gør vi med det sidste træ fra
nedrivningen af grissehuset.
Eventuel beslutning om
bortskaffelse af det sidste træ
fra grissehuset.

5.

Vi beder Knud Noppenau om at tage resten af tømmeret
med fra svinehuset, når han skal hente affald på
kirkegården.

4.4. Post mm.

Formanden gennemgik posten.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Bruggisser har fået skriftlig besked om, at han må afhente
udløbne gravsten på kirkegården. Henriette skal have en
kopi.

Punkter fra præsten
5.1. Kirkesyn hvornår?
Eventuel beslutning om
kirkesyn.
5.2. Lyset på kirken.
Nu er det sommertid og lyset skal
slukkes.
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Vi aftalte at holde kirkesyn tirsdag d. 2. august kl. 16,00,
derefter fælles spisning og til sidst ordinært
menighedsrådsmøde.
Vi slukker lyset på kirken,
Annie Lunde Hansen beder om, at lyset på kirken bliver
taget op på næste møde.
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5.3. Kan jeg aflyse Elnebjerggudstjenesten i juli p.gr.a. Ferie?
Beslutning om beslutning
Elnebjerggudstjenesten i juli.

Vi aflyser gudstjenesten på Elnebjerg i juli måned p.gr.a.
ferie og meddeler det i kirkebladet.

5.4. Åben Ø- dag søndag d. 5. juni.

Menighedsrådet holder kirkekaffe i kirkehuset på Åben Ø
dag kl. 1112, præsten fortæller om kirken i kirken kl. 14
og 15.

Beslutning om hvad skal vi skal
lave.
5.5. Information:
Der er rotter i præstegården igen.
Jakob er i gang med giften.

Præsten orienterede om rotterne, som formodentlig er
væk nu.

5.6. MC træf d. 27-28/8.

Vi tilbyder MCgudstjeneste i kirken søndag formiddag d.
28/8, og vil ellers lytte til, hvad MCklubben kan foreslå.

Vi har fået en henvendelse fra
Michael Lund Andresen, der foreslår
at mc-træffet kunne sluttet med en
gudstjeneste.
Beslutning om eventuelle
aktiviteter i forbindelse med mc
træf.
5.7. Nyt fra præsten

Hans Knudsen låner kirken til lydoptagelser mandag d.
2/5 kl. ca. 1116. Kirsten låser op.
2. Pinsedags fælles friluftsgudstjeneste i Holbæk provsti
bliver i parken ved Løvenborg slot. Hvis man ønsker
transport af menighedsrådet, skal man melde sig til på
Lenes tlf. senest d. 6/6. Vi arrangerer transport efter
hvem der kommer.

6.

Punkter fra kasserer.
6.1. Nyt fra kasseren

7.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Nyt fra kontaktperson

8.

Nu skal løn og vikarsedlerne være inde hos den eksterne
kasserer inden d. 1. i hver måned.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Nyt fra kirkeværgen

9.

Punktet udgår, da kassereren ikke er til stede.

Eventuelt

Der kommer to hvide bænke og en plakatsøjle fra Ojega.

Foredragsholderen til december har meldt afbud, han var
desværre gratis. Vi lægger hovedet i blød for at finde på
noget, der ikke belaster budgettet for meget.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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