Orø, d. 25. februar 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, Henriette Oxbøll var mødt som
medarbejderrepræsentant, der var ingen tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Formanden bød velkommen og vi sang: ”Sig månen
langsomt hæver”.

2.

Godkendelse af referatet fra det åbne møde den 10.
januar 2011

Vi godkendte referatet fra åbent møde d. 10. januar
2012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1.

Belysning af kirken
Vi har et hængeparti med ledningen forbi
indgangen til kirkegården.

Vi beder Torben Christensen om at grave ledninger til
projektører ned efter nærmere aftale med Henriette

Henriette foreslår, at vi eventuelt tager strømmen
fra lysstanderen NV for kirken eller fra projektøren
N for kirken.

Beslutning: Hvad vi gør med ledningen forbi
indgangen til kirkegården.
4.2.

Oversigt over arrangementer i resten af året.
Gennemgang af hvad der ligger på tegnebrættet.

Formanden orienterede om arrangementer i løbet af
året, og vi diskuterede og supplerede.

Eventuel overordnede beslutninger i forbindelse
med arrangementer
4.3.

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.
19. februar

kl. 11:00 Fastelavn
Børnegudstjeneste

4. marts

kl. 10:00 2. søndag i fasten
Kirkekaffe

Til fastelavn deltager Jette og Lene; til kirkekaffen er
Lene tovholder.

Eventuelle beslutninger i forbindelse med disse
arrangementer
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4.4.

Seminar for præster og menighedsråd på
småøerne.
Har været afholdt på Femø, Mandø og Orø.
Denne gang er det på Sejerø den 10. – 11. april
2012.

Alle, der ønsker at komme med til Sejerø, melder sig
til hos formanden.

Deltagerpris pr. person: 300 kr.
Jeg synes, det er rimeligt, at menighedsrådet
betaler gebyr/transport for de medlemmer, der vil
med.

Beslutninger om hvem der skal med og om
menighedsrådet betaler
4.5.

Budgetsamråd
Der er ekstraordinært budgetsamråd for sognene i
Holbæk provsti onsdag d. 22. februar 2012.
Vil indeholde en drøftelse af en anden
budgetfordelingsmodel.

5.

Formanden undersøger tidspunktet og sender til
kassereren.

4.6.

Post mm.

Der var ingen væsentlig post.

4.7.

Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Der var ingen løbende sager.

Punkter fra præsten
5.1.

Onsdag d. 11/4 påskekoncert med ClassiChorus.
Jeg har bedt dem tage Holbækfærgen igen, men
har nu fået at vide, at den sejler på værft
d. 10/4 og vil være væk de næste 15 dage.

Vi giver dem transporten over Hammer Bakker i
stedet.

Kan vi give dem transporten over Hammer
Bakker, når de nu ikke har et alternativ?

Beslutninger om transport for ClassiChorus
5.2.

Minikonfirmander.
Der mødte ingen børn til indskrivningen, så der
bliver ingen undervisning af minikonfirmander i
år.

5.3.

Sanne Arendse Hedegaard foredrag: ”Tjekkernes
svar på Kingo”  både i tid og skrivestil.

Der mødte ingen børn til indskrivningen, så der bliver
ingen undervisning af minikonfirmander i år.

Behandlet under formandens punkt 4,2.

Han hed Adam Michna og var kromand,
adelsmand, salmedigter og organist.
Sanne vil supplere med eksempler på hans musik,
som hun har på cd.
Sanne Arendse Hedegaard ønsker ikke honorar!
5.4.

Alle bedes undersøge, hvilken dato de har
mulighed for at tage på menighedsrådsudflugten
til Frederiksstaden, Amalienborg, havnerundfart
m.m..

Da Kirsten var til stede, tog vi datoen op og aftalte, at
menighedsrådets udflugt bliver lørdag d. 16. juni, hvis
det ikke viser sig, at for mange af os har andre aftaler.

I maj måned er den eneste lørdag, jeg har åben,
pinselørdag d. 26/5.
Vi kan aftale det på menighedsrådsmødet i marts,
hvor jeg er til stede, men hvis I endnu ikke er
booket op, så sæt dagen af.
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5.5.

Jeg ville utroligt gerne have, at en af jer købte mig
en scanner/printer i en ordentlig kvalitet til en billig
penge.

Ole Nielsen undersøger, hvad en Brother A3scanner
med A3printer koster, evt. bestiller den.

Beslutninger om indkøb af scanner/printer til
Kirsten
5.6.

6.

Nyt fra præsten

Der var intet nyt fra præsten.

Punkter fra kasserer
6.1.

Eventuelt nyt om regnskabet for 2011

Kassereren orienterede om årsregnskabet 2011.

6.2.

Nyt fra kassereren

Vi har haft nogen stormskade.
Ole Nielsen har kontaktet forsikringen; vi beder
Johnny Bertelsen reparere stråtaget, og spørger
Torben Christensen, om han kan reparere teglene på
kirken, når først frosten er overstået.
Ole Nielsen foreslog, at vi får lavet et Dankort i stedet
for checkhæftet, der ligger hos præsten.
Det syntes alle var en god ide.
Menighedsrådet meddeler provstiet, at vi ikke kan
forstå kirkeministeriets momsskrivelse, og at vi ikke
har kapacitet til at lave det.
Vi anmoder om, at der kommer en fra kirkeministeriet
og gør det for os.

7.

Punkter fra kontaktperson
7.1.

8.

9.

Nyt fra kontaktperson

Intet fra kontaktpersonen.

Punkter fra kirkeværge
8.1.

Status på gravstedsbreve m.m.

Der mangler fire gravstedsbreve, fordi papirerne ikke
er der.

8.2.

Orientering om møde for gravere og kirkeværger i
Kirkeladen Tveje Merløse d. 2. feb. 2012

Henriette og Lene var til mødet.

8.3.

Nyt fra kirkeværgen

Intet nyt fra kirkeværgen.

Eventuelt

Graveren får lov at sejle på menighedsrådets kort, når
hun skal mødes med sine kollegaer i ”erfagruppen”
(ad 8,2).
Der var andre, der havde problemer med Brand Soft.

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