Orø, d. 23. september 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var ikke møde nogen tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Herre
Gud, dit dyre navn og ære”.

2.

Godkendelse af referat fra det åbne
menighedsrådsmøde den 14. august 2012

Vi godkendte referatet fra det åbne
menighedsrådsmøde d. 14/82012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Regnskab for 2011
Revisoren har godkendt regnskabet for 2011.
4.2. Kirke og præstegårdssyn
Jan Holmegaard Hansen har sagt ok til at
komme mandag d. 17. september kl. 16,00.

Vi har fået revisionsprotokollatet, som er godkendt
og formanden kan underskrive det.
Vi holder fast på aftalen om kirkesyn d. 17/9 kl.
16,00.

4.3. Arrangementer indtil næste menighedsråds
møde d. 2. oktober (er der rettelser til listen?)
Onsdag 12. september
kl. 19:30
Visionsmøde samt orienterings / opstil
lingsmøde til menighedsrådsvalget

Lene køber ind til visions orienterings og
opstillingsmødet samt laver kaffe og smører madder
sammen med Jette.

Søndag 23. september
Pilgrimsvandring

Lene laver suppe og køber ind til pilgrimsvandringen
og Henriette varmer den op imens vi går.

kl. 10:00

Beslutninger i forbindelse med disse
arrangementer.

4.4. Post mm.
4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

5.

Karin laver kaffe til høstgudstjenesten d. 7. oktober
kl. 10,00.
Formanden gennemgik posten samt orienterede fra
formandsmødet i provstiet.

Punkter fra præsten
5.1. Adventureklanen vil gerne samarbejde om
pilgrimsvandringen søndag d. 23. september kl.
10,00.
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6.

5.2. Præsten har ferie i efterårsferien uge 42.

Kim Sørensen passer kirken i præstens efterårsferie.

5.3. Der er kommet nyt boligcirkulære.

Ifølge det nye boligcirkulære skal der kun være syn i
præsteboligen hvert andet år, med mindre særlige
grunde er til stede.

5.4. Nyt fra præsten

Der bliver fem – måske seks konfirmander i år.

Punkter fra kasserer
6.1. Nyt fra kassereren

7.

Punkter fra valgbestyrelsesformanden
7.1. Nyt om valget. Dette punkt har jeg kun taget
med i tilfælde af at der skulle være behov for
det.
Eventuelle beslutninger i forbindelse med valget

8.

Vi orienterede os om reglerne for orienterings /
opstillingsmødet.
Formanden leder orienteringsmødet, Lene leder
opstillingsmødet.
Formanden undersøger, om vi kan få hjælp fra
Landsforeningen.

Punkter fra kontaktpersonen
8.1. Nyt fra kontaktperson

9.

Kassereren fremlagde kvartalsrapporten fra 1/112 til
31/821, og vi har nøjagtigt 1/3 tilbage.
Der er flere sogne, der er interesserede i at komme
med i regnskabssamarbejdet.

Intet nyt fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
9.1. Problemet omkring Rosenhaven.
Der er problemer med bunddække i
rosenhaven nær det store elmetræ.

Vi vil gerne have et forslag fra Kristian til næste
møde om, hvad man kan gøre med rosenhaven.
Henriette sætter drypvanding til indtil da.

Beslutning om hvad vi gør ved bunddækket i
Rosenhaven.
9.2. Nyt fra kirkeværgen

Vi skal have fjernet nogle af de udløbne gravsten på
kirkegården.
Henriette tager kontakt til en stenhugger.
Lapidariet skal nedlægges.

10. Eventuelt

Den. 11. oktober skal provstiet foretage en
energigennemgang af kirken. Graveren deltager.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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