Orø, d. 27. marts 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
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 Hans Anker
Jørgensens nykomponerede salme til stiftsdagen: ”Som
en Noahs ark for alle”.

2.

Godkendelse af referatet fra det åbne møde
den 7. februar 2012

Vi godkendte referatet fra det åbne møde d. 7. februar
2012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Belysning af kirken
Status på ledning til kirkebelysning
4.2.

Budgetsamråd
Der var budgetsamråd for sognene i
Holbæk Provsti onsdag d. 22. februar
2012.
Mødet udviklede sig til lidt i retning af et
generelt formandsmøde, se følgende
punkter

Torben Christensen kommer på torsdag og bliver
orienteret om ledningerne.
Formanden orienterede om budgetsamrådet i Holbæk
provsti d. 22/2.

4.3. Man har tidligere på
budgetsamrådsmøde vedtaget, at
provstiet skal have en fælles udviklings
pulje. Kirkeministeriet har
ændringsforslag til vedtægterne. Disse
blev vedtaget, ændringerne var på
sprogligt niveau.



4.4. Man har tidligere på
budgetsamrådsmøde vedtaget, at
provstiet skal have en fælles
anlægskonto. Kirkeministeriet har
ændringsforslag til vedtægterne. Disse
blev vedtaget, ændringerne var på
sprogligt niveau, samt:



Den generelle regel er, at
menighedsrådet lægger ud og får
refunderet fra provstiet, men hvor der er
likviditetsproblemer kan der udbetales et
á conto beløb efter ansøgning.
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4.5. Der bliver stiftsdag den 25. marts kl.
13:30 se evt:
http://roskildestift.dk/stiftsdage

Formanden orienterede om stiftsdagen d. 25. marts;
menighedsrådet betaler.

Emnet er grøn kirke.
Prisen er kr. 100, pr. deltager, inklusive
kaffe, middag og drikkevarer.
Der afregnes sognevis, og det samlede
beløb indbetales på reg.nr. 0216
kontonummer 406 902 2103.
Husk at skrive, at det vedrører
Stiftsdagen 2012 og at påføre antal
deltagere og menighedsråd.
Tilmeldingsfristen er fredag den 9. marts.
Beslutning: Betaler menighedsrådet for
deltagelsen?
Beslutning: Hvem deltager?
4.6. Valg
Hvis vi beslutter at holde opstillingsmøde
onsdag d. 12. september, kan vi deltage
i en fælles annonce for provstiet.

Vi besluttede at holde opstillingsmøde til
menighedsrådsvalget onsdag d. 12. september.

Beslutning:
Ønsker vi at deltage i fælles annonce om
valginformationsmøde og opstillingsmøde?
4.7. Distriksforeningen for menighedsråd
planlægger informationsmøde om valg d.
5. juni. Provstiet selv planlægger et
lignende møde, men datoen er endnu
ikke fastlagt.

Vi kigger på provstiets tilbud med positive øjne, men vil
gerne høre lidt mere, før vi beslutter os.

4.8. Brandslukningsudstyr

Vi kigger på provstiets tilbud med positive øjne, men vil
gerne høre lidt mere, før vi beslutter os.

Brandslukningsudstyr skal godkendes én
gang om året.
Provstiet overvejer en fælles (billig (men
ikke sjusket)) godkendelse.
Prisen vil nok blive et par tusind, hvilket
er langt under hvad Falck og andre store
firmaer forlanger.
Beslutning:
Ønsker vi at deltage i en eventuel fælles
brandslukningsudstyrs-godkendelsesordning?
4.9. Førstehjælpskursus
Provsten udtrykte, at det var en god idé,
at kordegn (hos os: graver) og præst
havde deltaget i et førstehjælpskursus.

Graver og præst vil gerne deltage i et
førstehjælpekursus. Formanden spørger Henrik på
campingpladsen om et muligt kursus hos ham.

Eventuel beslutning: Hvad ønsker vi at
gøre angående førstehjælpskursus?
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4.10. Arrangementer indtil næste
menighedsrådsmøde
Dette er et nyt punkt, hvor vi husker
hinanden på, hvad der skal ske og om
muligt sikrer, at menighedsrådet er
repræsenteret.

Per og Kirsten tager med til Galleri Emmaus, Lene sørger
for kirkekaffen d. 1. april og kaffen for koret ClassiChorus
d. 11. april.

17. marts kl. 12:20 Udflugt til Galleri
Emmaus
1. april kl. 10:00 Kirkekaffe
Eventuelle beslutninger i forbindelse med
disse arrangementer

5.

4.11. Post mm.

Der var ingen post.

4.12. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Vi har fået en reprimande for at det har taget for lang tid
at få udstedt gravstedsbreve.

Punkter fra præsten
5.1. Nyt fra præsten

6.

7.

Punkter fra kasserer
6.1. Eventuelt nyt om regnskabet for 2011

Pernille har ikke nået at få regnskabet færdigt. Ole
Nielsen taler med Peder Gundersen, om det kan nås,
hvis vi har det med på mødet d. 3. april.

6.2. Nyt fra kassereren

Henning Bang Hansen mener, at vi skal have kr. 169.000
tilbage i moms på byggeriet. Det nye Dankort er kommet
og ligger hos Ole Nielsen.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Nyt fra kontaktperson

8.

Vi må ned på økontoret og hente Øposten for at læse
om øseminaret på Sejerø for menighedsråd og præster.
Vi opbevarer den udskrevne forhandlingsprotokol i
præstens brandsikre skab.

Intet nyt fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Regler og tidspunkter for jordb
egravelser, set med økonomiske øjne.
Eventuelle beslutninger om regler for
tidspunkter for jordbegravelser
8.2. Brug af kapellet
Eventuelle beslutninger om regler for
kapellet
8.3. Udfærdigelse af folder til bedemænd
Eventuelle beslutninger om folder
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8.4. Udfærdigelse af folder omkring priser på
bisættelse/begravelse/renhold &
grandækning

fremlæggelse for menighedsrådet.

Eventuelle beslutninger om folder
8.5. Hvor gør vi af det fra svinehuset, som
blev sat ved Henriettes værksted (skal
alt gemmes?)

Vi beslutter pr. mail, hvilken dag vi rydder op i Henriettes
værksted, vi aftaler, at alle stiller op.

Beslutninger om hvad vi gør med de gamle
ting fra svinehusting
8.6. Nyt fra kirkeværgen

9.

Eventuelt

Der er rod i gravstedsbreve helt tilbage i 2003. Nærmere
på lukket møde.

Der er ikke kommet vejkirke brochurer for 2012, Per
ringer og tjekker.
Vi skal på næste møde beslutte, om vi skal fortsætte
med et fuldfarvet kirkeblad.
Præsten har fået scanneren installeret.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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