Orø, d. 1. maj 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 3. april 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Mødet var åbent
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt nogen tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang:
”Påskeblomst, hvad vil du her?”

2.

Godkendelse af referatet fra det åbne møde
den 6. marts 2012

Vi godkendte referatet fra det åbne møde d. 6. marts
2012 med en enkelt kommentar.

3.

Godkendelse af dagsordnen

1. Vi godkendte dagsorden og aftalte at udskyde
punkt 4,1 til næste gang.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Stiftsdag.

Udskydes

Annie, Ole og Per har været til stiftsdag i
Roskilde stift.
Hovedemnet var Grøn Kirke
(http://www.gronkirke.dk).
Hvis man vil være Grøn Kirke, skal man
bl.a. opfylde mindst 25 af 48 krav, se:
http://www.gronkirke.dk/fileadmin/filer/Di
verse/GronKirkTjek_Vejl.pdf
Eventuel beslutning: Skal Orø Kirke arbejde
mod at blive Grøn Kirke?
4.2. Valg
Vi har besluttet at holde opstillingsmøde
onsdag d. 12. september fælles med
andre sogne i Holbæk Provsti. Det ser ud
til, at d. 12. september bliver
opstillingsmødedag i hele stiftet.
4.3. Førstehjælpskursus
Tilbud på førstehjælpskursus

Der bliver måske et førstehjælpskursus i Undløse,
som vi gerne vil deltage i med to personer.

Eventuel beslutning: Vil vi deltage i
førstehjælpskursus?
4.4. Arrangementer indtil næste
menighedsrådsmøde
11. april kl. 19:30 koncert med
Classichorus
1. maj kl. 14:00 Bededagsgudstjeneste
med kirkekaffe

Lene Hansen laver kaffen til ClassiChorus
d. 11. april.
Lene forsøger at skaffe kaffebrygger til Bededag
d. 4. maj, ellers kontakter hun Jette.

Eventuelle beslutninger i forbindelse med
disse arrangementer
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4.5. Kirkeblad
Skal vi fortsætte med fuldfarvet kirkeblad
som det fra martsapril?

Vi fortsætter med at trykke kirkebladet fuldfarvet til
3.350 kr.

Eventuelle beslutning om at fortsætte med
fuldfarvet kirkeblad

5.

4.6. Post mm.

Jacob Jensen har skrevet takkekort for erkendtlighed
ved hans 85 års fødselsdag.

4.7. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Der er ingen løbende sager.

Punkter fra præsten
5.1. Computer
Kirkeministeriet har tildelt Kirsten en ny
pc, og vi har brug for hjælp til opsætning.

Menighedsrådet bevilgede hjælp fra Poul Hurup til
opsætning af præstens nye computer.

Kan der bevilges hjælp fra Poul Hurup til
opsætning?
5.2. Nyt fra præsten

6.

Præsten bestiller de sædvanlige konfirmandkasser og
”Manga Messias” til konfirmanderne.

Punkter fra kasserer
6.1. Regnskabet for 2011
Regnskabet viser et lille overskud på godt
35.000 kr.
Angående moms venter vi stadig på at
høre fra Told og Skat.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2011 som
viser et lille overskud på kr. 35.698,44.
Formanden og kassereren underskrev regnskabet.
Angående moms venter vi stadig på at høre fra Told
og Skat.

Eventuel godkendelse af regnskab.
6.2. Nyt fra kassereren

7.

Intet nyt fra kassereren.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Koncerter

Omtales under lukket møde.

Hvor mange kirkekoncerter er vi
interesserede i?
Eventuel beslutning om koncertprofil.
7.2. Nyt fra kontaktperson
8.

Intet nyt fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Rygsprøjte.

Det blev godkendt at købe en ny rygsprøjte.

Vi har brug for ny rygsprøjte til
graver/gravermedhjælper.
Eventuel beslutning om køb af rygsprøjte
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8.2. Dørhåndtag i præstegård.
Dørhåndtagene i præstegården trænger til
renovering.

Kirkeværgen indhenter tilbud fra Lasse Busk Clausen
og sætter renovering af håndtagene i gang.

Eventuelle beslutninger hvad vi gør med
dørhåndtagene
8.3. Nyt fra kirkeværgen

9.

Eventuelt

Vi fortsætter med at lade Holbæk kirkegård grave
gravene, og undersøger, om Bo Møller kan kaste
graven til.

Præsten ringer til Helbo Hansen om udsugning; den
skal lukke, når den ikke suger.
Vi sender oplysning om brandmateriel til provstiet.
M.h.t. formål for valgperioden, sender vi den sidste, vi
skrev.
Vi har brug for professionel hjælp til at hjælpe os med
fyret og til at sætte os ind i det, så vi kan afbryde
gulvvarme m.m. om sommeren.
Vi mener, det er Franks VVS, vi skal have fat på, men
vi vil læse brugsanvisningen først.

Efter mødet er der lukket møde.
Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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