Orø, d. 3. januar 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
fredag den 9. december 2011 kl. 18.30 i Kirkehuset
Mødet var åbent
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Jette Porting og Annie Lunde Hansen, som
begge havde meldt afbud. Som suppleant for Annie Lunde Hansen var Erik Møller mødt. Det
havde ikke været muligt at skaffe suppleant for næstformanden. Der var ikke mødt nogen
tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Vær velkommen,
Herrens år”.

2.

Godkendelse af referatet fra mødet den 1.
november 2011

Vi godkendte referatet fra 1/11.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Hvert kirkeår skal vi beslutte hvor
indkaldelser til og referater fra åbne
menighedsrådsmøder offentliggøres.

Vi fortsætter med at offentliggøre indkaldelser og referater fra
åbne menighedsrådsmøder ved opslag i kirken samt på
internettet.

For øjeblikket offentliggør vi ved opslag
i kirken samt på internettet.
Beslutning om hvordan indkaldelser til og
referater fra åbne menighedsrådsmøder
skal offentliggøres.
4.2. Hvert kirkeår skal vi også lave en
foreløbig liste for dato og sted for
planlagte ordinære
menighedsrådsmøder.

Vi besluttede følgende datoer for næste års møder:

Beslutning om hvor og hvornår planlagte
ordinære møder skal afholdes i 2012.
4.3. Belysning af kirken
Vi har nu fået demonstreret alternativ
belysning af kirken med projektører, der
bruger 36W/stk. i stedet for de nuværende, der bruger 500W/stk. Samtidig har
de nye projektører væsentlig længere
levetid (se tidligere vedlagte regneark).

10. januar,

8. maj,

2. oktober,

7. februar,

5. juni,

6. november og

6. marts,

7. august,

4. december.

3. april,

4. september,

Vi besluttede at få installeret ny energibesparende belysning af
kirken kr. ca. 12.000 + moms.

Beslutning om vi skal have ny
energibesparende belysning af kirken.
4.4. Post mm.

Der var ingen post.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Der var ingen løbende sager.
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5.

6.

Punkter fra præsten
5.1. Den nyligt overståede konfirmandlejr
samt regnskab.

Præsten orienterede om den nyligt overståede konfirmandlejr og
fremlagde regnskabet.

5.2. Nyt fra præsten

Vi aftalte, at præsten i januar eller februar skal holde foredraget
om Orø kirkes præster i kirkehuset.

Punkter fra kasserer
6.1. Nyt fra kassereren

7.

Brian fra Holbæk kirkegård er kommet med gran til kirkegården.
Præsten skal hæve de 112 kr., hun har lagt ud, med check. De
ca. 18.000 kr. menighedsrådet har betalt Henning Bang Hansen
for afslutning af årsregnskabet har provstiet bevilget os.
Klokkerne er blevet efterset for 1300 kr.

Punkter fra kontaktperson
7.1. I anledning af julen

Vi aftalte julekurve og gaver til Luciabørnene.

Beslutning om specielle tiltag i anledning
af julen
7.2. Nyt fra kontaktperson

8.



Punkter fra kirkeværge
8.1. Gulv i sakristi
Mureren vil lave gulvet inden jul.

Formanden har præciseret overfor mureren, at det er vigtigt, at
vi får regningen for opretning af gulvet i sakristiet inden nytår.

Først på det tidspunkt kan han oplyse,
hvad eventuel afrensning af hvælvinger i
sakristi koster.
Eventuel beslutning om økonomisk ramme
for afrensning af hvælvinger i sakristi.
8.2. Postkasser
Postvæsnet har nye krav til vores
postkasser.
8.3. Nyt fra kirkeværgen

9.

Eventuelt

Lene Hansen har talt med PostDanmark om flytning eller ikke
flytning af postkasser, og vi afventer deres svar.


Vi ønskede hinanden en glædelig jul.

Alle underskrev protokollen.
Da der ikke var kommet punkter til lukket møde, var der ikke lukket møde.
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