Orø, d. 31. juli 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. juni 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.

Kommentar til dagsordnen (kolonnen til venstre nedenfor):
Da mødet den 8. maj 2012 blev aflyst, er mange af punkterne til mødet d. 5. juni gentagelser fra 8. maj.
Enkelte punkter fra 8. maj krævede dog en hurtig beslutning, disse beslutninger er indført som orienteringspunkter i
dagsorden for mødet d. 5. juni.
Disse beslutninger fremstår som
Beslutning:
Hvad der nu er besluttet.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen, og vi sang:
”Flammerne er mange”.

2.

Godkendelse af referatet fra menighedsrådsmøderne den
3. april 2012.

Vi godkendte referatet fra d. 3. april. Forrige møde
blev aflyst.
De vigtige punkter blev besluttet pr. mail iflg. § 30
stk. 2.

3.

Godkendelse af dagsordnen

4.

Punkter fra formanden
Grøn Kirke (http://www.gronkirke.dk).

Dagsorden blev godkendt, og præsten bad om lov til
at forlade mødet inden det lukkede møde, han hun
var inhabil.
Henriette Oxbøll bad om at få et punkt under
”Eventuelt”.

Vi udsatte grøn kirke til en anden gang.

Hvis man vil være Grøn Kirke, skal man bl.a. opfylde
mindst 25 af 48 krav, se:
http://www.gronkirke.dk/fileadmin/filer/Diverse/GronKi
rkTjek_Vejl.pdf
Eventuel beslutning: Skal Orø Kirke arbejde mod at
blive Grøn Kirke?
NB: Vi har besluttet, at dette punkt skal på, men jeg
vil foreslå, at vi udsætter det på grund af de
overmåde mange punkter.
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4.1.

Førstehjælpskursus
Der er intet nyt om førstehjælpskursus i Undløse. vi
har meddelt at hvis det bliver til noget, vil vi gerne
deltage med to personer.

4.2.

Status / visionsmøde
En gang om året holder vi et status / visionsmøde.
Sidst holdt vi det i forbindelse med kirkekaffen efter
høstgudstjenesten. En anden mulighed var at holde
det i forbindelse med valginformationsmødet.

Førstehjælpskurset ser ud til at være aflyst; vi
forsøger at finde et andet.

Vi holder visionsmøde d. 12. september lige før
orienteringsmødet til valget.

Beslutning om hvornår vi holder status / visionsmøde.
4.3.

Valginformationsmøde
Hvor skal det holdes og hvad skal serveres mm.

Vi holder valgmødet i kirkehuset med alm. Kaffe
med brød.

Beslutninger om det praktiske i forbindelse med
valginformationsmødet
4.4.

Arrangementer indtil næste menighedsrådsmøde (fra
8. maj)

Præsten har købt tre flasker vin til Sanne Hedegaard
i dag.

13.maj kl. 14:00Søndag: Tjekkernes svar på Kingo
Beslutning:
Henriette laver kaffen, og Kirsten finder ud af,
hvordan projektoren fungerer.
4.5.

Arrangementer indtil næste menighedsrådsmøde 7.
august (er der rettelser til listen)
1. jul.

kl. 11:00 Søndag: Kirkekaffe

1. aug.

kl. 11:00 Søndag: Kirkekaffe

Vi aflyser kirkekaffen d. 1. juli.

Beslutninger i forbindelse med disse arrangementer.
4.6.

Kirkeblad
Skal vi fortsætte med fuldfarvet kirkeblad som det fra
martsapril?
Eventuel beslutning om at fortsætte med fuldfarvet
kirkeblad

Vi fortsætter med fuldfarvet kirkeblad.
Økontoret har fundet vores gamle aftale med
PostDanmark, så kirkebladet kan udkomme som
vanligt.

4.7.

Post mm.

Formanden gennemgik posten.

4.8.

Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Bo Møller skal mindes om, at han skal grave til
nedlægning af kabel.

Nedgravning af ledninger til projektører (aftalt på
mødet i marts) skulle være begyndt.
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5.

Punkter fra præsten
5.1.

Fælles friluftsgudstjeneste for provstiet.
2. pinsedag d. 28. maj er der fælles friluftsgudstje
neste på plænen ved ”Sølyst” i Jyderup, lige ned til
Skarresø. Der er frivillig fælles procession fra
Jyderup Station kl. 10:45.
Beslutning:
Menighedsrådet lader kirkebilen hente og bringe
gangbesværede fra hjemmet til
Holbækfærgen.
Provstiet ønsker en forsanger og en praktisk hjælper
fra hvert sogn.
Hvad gør vi?
Provsten mener egentlig en kirkesanger og en
graver, og han skriver, at vi har ret til at kræve, at de
flytter deres arbejdsplads fra Orø til Jyderup, når det
er der, sognets gudstjeneste flytter hen.

Pr. mail traf vi følgende beslutninger:
Menighedsrådet lader kirkebilen hente og bringe
gangbesværede fra hjemmet til Holbækfærgen til 2.
pinsedags arrangementet ved Jyderup.
Henriette tilbød selv at tage med.
Lene taler med kirkesangeren.
Det bliver annonceret ved gudstjenesterne samt ved
opslag i kirken.

Beslutning:
Henriette tilbød selv at tage med. Lene taler med
kirkesangeren.
Det er godt nok for sent at få i kirkebladet, men kan
vel klares med opslag og på hjemmesiden.
Beslutning:
Det bliver annonceret ved gudstjenesterne samt
ved opslag i kirken.
5.2.

Menighedsrådsudflugt
Menighedsrådsudflugten d. 16. juni – Planlægningen
er ikke begyndt på den endnu, men vil gerne have
feedback på, hvor mange, der har tænkt sig at
deltage.

5.3.

Ferie

Vi flytter menighedsrådets udflugt til lørdag d. 1.
september og tager det op til mødet i august.

Menighedsrådet tog det ad notam.

Under præstens ferie i uge 27, 28 og 29 passes
embedet af præsterne i TvejeMerløse.
Desværre betyder det tre søndage i træk, hvor
gudstjenesten ligger kl. 14,00.
5.4.

Vi besluttede at få sat en mindre gængs nøgle i
orgelet.
Onsdag d. 23. maj var en gruppe fra Gladsaxe kirke
på besøg i Orø kirke. De mente, at de kunne bortvise I våbenhuset opsætter vi et skilt om, at kirken er en
andre besøgende, imens de var i kirken. De brugte
åben kirke, og at andre også skal kunne være der.
også orgelet.
Anvendelse af kirke og orgel

Jeg ønsker en diskussion af begivenheden, så jeg
ved, hvad jeg – og for den sags skyld også graveren
– kan gøre i lignende situationer.
Beslutning om hvordan lignende situationer kan
forebygges.
5.5.

Nyt fra præsten
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6.

7.

Punkter fra kasserer
6.1.

Budgetopfølgning, hvis informationerne er klar.

Det kører stille og roligt med regnskabet og den
eksterne kasserer, der er ikke de store udsving.

6.2.

Forslag til tekst om valg til kirkebladet.
Beslutning om valginformationstekst.

Ole Nielsen har lavet et opslag om valget til
kirkebladet.

6.3.

Nyt fra kassereren

Det kører stille og roligt.

Punkter fra kontaktperson
7.1.

8.

Nyt fra kontaktperson

Intet nyt fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
8.1.

Kirke og præstegårdssyn
Provstiet ønsker, at vi er særligt opmærksomme på
eventuelt angreb af skimmelsvamp.
Der er enkelte fugtige områder, men om der er
skimmelsvamp ved vi ikke.
Hvornår skal vi afholde synet, og skal vi have ekstra
hjælp til at bedømme, om der er skimmelsvamp?

8.2.

Løse tagsten
Der er løse tagsten over kirkeskibet.

Vi spørger den bygningssagkyndige, om han har
specielt forstand på skimmelsvampe angreb eller om
vi skal invitere en anden med.
Vi vil gerne afholde synet i september, når den
bygningssagkyndige kan.

Torben Christensen er blevet bedt om at reparere
den løse tagsten på kirken.

Beslutning om hvad vi gør med de løse tagsten.
8.3.

Tilkastning af grave
Bo Møller er kommet med et tilbud om at kaste
gravene til efter kistebegravelser.

8.4.

9.

Bo Møller vil gerne hjælpe til med at kaste graven til
efter begravelser.

Beslutning: Skal vi lade Bo Møller kaste gravene til efter
kistebegravelser?

Det vil vi gerne have.
Det betyder, at vi ikke længere skal lave regler for,
på hvilket tidspunkt af dagen en kistebegravelse skal
ligge.

Nyt fra kirkeværgen

Intet nyt fra kirkeværgen.

Eventuelt

Der er nogen, der hat tømt vores kirkebøsse i
søndags. Graveren kigger på, hvad man kan gøre
for at gøre kirkebøssen mere sikker.

Derefter var mødet lukket, og præsten underskrev protokollen og forlod mødet.
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