Orø, d. 30. oktober 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var mødt én tilhører.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang:
”Vi pløjed og vi så’de”.

2.

Godkendelse af referat fra det åbne
menighedsrådsmøde den 4. september
2012

Vi godkendte referatet fra det åbne
menighedsrådsmøde 4/92012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden

4.1. Forløb af visionsmødet d. 12.
september 2012

Formanden gennemgik resultatet af spørgeskemaerne
til visionsmødet.

4.2. Forløb af valgorienteringsmødet d. 12.
september 2012

Formanden orienterede om forløbet af
valgorienteringsmødet.
Annie Lunde Hansen syntes, at det var forvirrende med
visionsmødet sammen med valgmødet.

4.3. Forløb af opstillingsmødet d. 12.
september 2012
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Der var fem, der stillede op til menighedsrådet.
Bagefter var der opstilling til suppleanter, og der var tre
suppleanter.
Disse udgør det nye menighedsråd samt suppleanter,
da der ikke var indleveret andre lister inden i dag, d. 2,
oktober kl. 19,00.
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4.4. Arrangementer indtil næste
menighedsrådsmøde d. 6. november
(er der rettelser til listen?)
Søndag

7. oktober
kl. 10:00
Høstgudstjeneste med
kirkekaffe

Søndag

28. oktober
Aftensang

kl. 19:30

Karin står for kaffen ved høstgudstjenesten, graveren
og medhjælperen flytter elklaveret.
Der er ikke kaffe til aftensangen.

Beslutninger i forbindelse med disse
arrangementer.

4.5. Post mm.

Formanden gennemgik posten.
Der er kommet tilbud om en gratis koncert fra Line
Damkjær; vi sender den videre til det nye
menighedsråd.

4.6. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Ingen løbende sager.
Formanden har modtaget et kirkespil og forskellige
brochurer fra Karen Frederiksen.
Annie Lunde Hansen donerede et geodætisk kort over
Orø til ophængning i kirkehuset.

5.

Punkter fra præsten

5.1. Sanne Arendse Hedegaard spørger, om
vi vil være med til at have en kasse
stående i kirken til indsamling af briller
og mobiltelefoner til Filippinerne (se
vedhæftede fil). Sanne sørger selv for
at tømme kassen og aflevere tingene
videre. Det kan annonceres i
kirkebladet.
Beslutning om kasse til briller og
mobiltelefoner.

Vi køber en pæn kasse til at indsamle briller til
Filippinerne i, og præsten præciserer i kirkebladet, at
det ikke er affald, vi beder om, men anvendelige ting.

5.2. Der er fem konfirmander tilmeldt
konfirmandlejren. På turene til hhv.
Roskilde og København tilbyder
Orøstrand at sende en voksen med.

Vi takker pænt ja til at Orøstrand vil sende en voksen
med på konfirmandudflugterne.

5.3. Kirsten Schmidt vil gerne ansøge
menighedsrådet om et retræteophold
på tre dage i januar.
Pris ca. 1800 kr.
Beslutning om retræteophold til Kirsten.

Menighedsrådet vil gerne betale for præstens
retræteophold.

5.4. Nyt fra præsten

Præsten skal på studietur med de andre præster i
provstiet d. 14/1116/11 2012.
Søndag d. 16. december kl. 15 holder organisten og
kirkesangeren julekoncert.
Jette er tovholder til Lucia arrangementet.
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6.

Punkter fra kasserer

6.1. Nyt fra kassereren

Vores kasse ser fornuftig ud; vi har fået 170.000 kr.
tilbage i moms for kirkehusets byggeri.
Ole Nielsen vil tjekke mulighederne for jordvarme m.m.,
da vi bruger kr. 180.000 om året til olie til kirke og
præstegård.
Der har været møde i regnskabssamarbejdet. Jyderup
og TvejeMerløse vil med i fællesskabet.

7.

Punkter fra valgbestyrelsesformanden

7.1. Nyt om valget.

Der er indkommet én liste til menighedsrådsvalget.

Den 2. oktober kl. 19:00 er sidste
mulighed for aflevering af lister.

Præsten får en kopi og undersøger, om alle er
medlemmer af folkekirken.

Information om valget og

Der bliver ikke valg.

eventuelle beslutninger i forbindelse med
valget

8.

Punkter fra kontaktpersonen

8.1. Nyt fra kontaktperson

9.

Der skal laves APV og arbejdsmiljøvurdering af
samtlige medarbejdere. Lene mailer skemaet til
samtlige medarbejdere, så de kan udfylde dem.
Referatet skal ligge frit tilgængeligt.

Punkter fra kirkeværge

9.1. Problemet omkring Rosenhaven.
Vi besluttede ved sidste
menighedsrådsmøde at kikke videre på
problemerne med Rosenhaven; i den
forbindelse vil Kristian gerne komme og
forklare lidt omkring Rosenhaven .

Vi besluttede at lade graveren og medhjælperen
udskifte og jordforbedre i Rosenhaven efter Kristians
forslag.
Graveren udskifter tujahækkene med taks efter turnus.

Beslutning: Hvad vi gør ved Rosenhaven?

9.2. Orientering om hvordan det går med
oprydning af gamle gravsten.
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bortskaffet 50 gravsten.

20121002_referat

Side 3 af 4

9.3. Forløb af kirke og præstegårdssyn
Eventuel beslutning om igangsætning af
arbejder.

9.4. Nyt fra kirkeværgen
10. Eventuelt

Vi besluttede at få en slamsuger til at oprense
regnvandsbrønde ved kirken og omfangsdræn ved
præstegården samt udbedre lyskasserne ved
præstegården. Vi skal udskifte beslag på døren til
kapel. Vi skal have et flyttefirma til at flytte pengeskabet
fra præstegården til sakristiet. Våbenhuset skal kalkes
indvendig; og vi skal forsøge at sænke luftfugtigheden i
kirken. Vi etablerer metalkæde ved kirkehusets
tagrende og lægger nøddesten ved kirkehusets østgavl
efter at have gravet en rende. Vi spørger tømreren,
hvad der bør gøres for at vedligeholde ældre længe på
kort h.h.v. langt sigt. Vi skal have tækkemanden til at
vurdere, hvad der skal gøres ved stråtaget på gamle
længe.

Intet nyt fra kirkeværgen.

Intet under eventuelt.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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