Orø, d. 25. september 2011

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 6. september 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær præsten, der var på provstikursus.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ingen tilhørere.

Dagsorden:

Protokol:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen og vi sang: ”Vi pløjed
og vi så’de”, 1. vers var rigeligt.

2.

Godkendelse af referaterne fra mødet
den 2. august 2011

Vi godkendte referater fra sidste møde 2. august
2011. Ingen kommentarer til referaterne.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden. Diskretionspunkt til lukket
møde.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Belysning af kirken
Det er tidligere besluttet, at kirken
skal oplyses i vinterhalvåret (uden
for sommertid),
Diskussion om belysning af kirken

Snak om belysning af kirken, det bliver udskudt til
næste møde, men vi tænder lyset ved sommertids
ophør.
Per kommer tilbage med priser til næste gang.
Der mangler en pære, H.O. køber en ekstra pære.

Beslutning om fremtidig
belysning af kirken

4.2. Post mm.

Ingen post.

4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Intet nyt fra formand. Hans Anker Jørgensen har
holdt foredrag, og det gik godt, det var en hyggelig
eftermiddag, der var omkr. 20 personer.
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5.

Punkter fra næstformanden
5.1. Orientering om låse og nøgler

Tilbud om nye låse og andet er modtaget fra
tømreren på Orø, kr. 2500 ex. Moms
 tømreren kan udføre arbejdet.
I tilbuddet indgår også:
Kitning af vinduer i kirken lev. 6000 ex. Moms.
 Vi beder tømreren starte arbejdet, han skal
kontakte næstformand, hvis tilbuddet ikke holder.
Fyldninger i dør på præstegårdens haveside skiftes,
pris i to farver: 3200 ex. Moms.
 Vi beder tømreren udføre arbejdet.
Trappe m.m. ved præstens kontor udskiftes kr. 5500
ex. Moms,
 vi beder tømreren udføre arbejdet.

Tilbud fra RJ Enterprise på ny trappe til præstegård
venter til næste møde, Per kontakter Holmegård
(murermester).

6.

Punkter fra præsten
6.1. Nyt fra præsten

Per Læser fra præsten, se udklip som er indklæbet
(i protokollen):
” Nina Frederiksen har sagt ja til at spille ved
kirkekaffen efter høstgudstjenesten d. 4.
september.
Det lykkedes mig ikke at få en anden øpræst
med på at holde fælles konfirmandlejr. Så lejren
bliver i uge 47, fordi konfirmandtræffet i Roskilde
er i den uge. Jeg forsøger at lave lidt flere
ekskursioner, evt. udendørs aktiviteter, og så
slutter lejren med gudstjenesten d. 27/11: første
søndag i advent, hvor konfirmanderne skal stå for
hele gudstjenesten.
”

7.

Punkter fra kasserer
7.1. Budgetgennemgang af
halvårsregnskab

Ole gennemgår budgettet fra første halvår 
Sakristiet trænger til renovering / vi har pengene / vi
kontakter Holmegaard når han er her alligevel.
Budgettet er i balance.
Næstformanden planlægger en fælles tur i efteråret.

7.2. Nyt fra kassereren
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8.

Punkter fra kontaktperson
8.1. Organist
Status på ansættelse af organist
Eventuelle beslutninger
omkring organistansættelse
8.2. Nyt fra kontaktperson

9.

Lene Hansen var oppe at høre Susanne
Kammersgaard spille, hun var god vi vil gerne
ansætte hende.

Intet nyt fra kontaktperson

Punkter fra kirkeværge
9.1. Nyt fra kirkeværgen

10. Eventuelt

Intet nyt fra kirkeværge

Intet under eventuelt.

Efter mødet var der lukket møde.
Efter lukket møde underskrev alle protokollen
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