Orø, d. 28. maj 2012

Referat af hastebeslutninger planlagt til menighedsrådsmøde
den 8. maj 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset,
afholdt over internettet
Da halvdelen af menighedsrådet var forhindret i at deltage i mødet den 8.maj, blev det besluttet at
udsætte punkterne til mødet d. 5. juni.
Hastesager er blevet behandlet over internettet, og beslutningerne er effektueret af
næstformanden, se menighedsrådsloven §30 stk. 2.
Beslutningerne er indført i følgende 'mailreferat'.
Dagsorden:
1.

Velkomst, sang

2.

Godkendelse af referatet fra
menighedsrådsmøderne den 3. april 2012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

4.

Punkter fra formanden
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/
Diverse/GronKirkTjek_Vejl.pdf
Eventuel beslutning: Skal Orø Kirke
arbejde mod at blive Grøn Kirke?
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. Arrangementer indtil næste
menighedsrådsmøde
13. maj kl. 14:00 Søndag:
Tjekkernes svar på Kingo

Henriette lavede kaffen, og Kirsten fandt ud af,
hvordan projektoren fungerer.

28. maj kl. 11:00 Mandag 2. pinsedag:
Friluftsgudstjeneste ved Skarresø
3. juni kl. 10:00 Søndag:
Åben ø, folkedansere, kirkekaffe

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

Eventuel beslutning om at fortsætte med
fuldfarvet kirkeblad
4.4. Post mm.
4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.
Nedgravning af ledninger til projektører
(aftalt på sidste møde) skulle være
begyndt.

5.

Punkter fra præsten
5.1. Fælles friluftsgudstjeneste for provstiet.
2. pinsedag d. 28.maj er der fælles
friluftsgudstjeneste på plænen ved
”Sølyst” i Jyderup, lige ned til Skarresø.
Der er frivillig fælles procession fra
Jyderup Station kl. 10:45.

Skal vi arrangere fælles transport?

Menighedsrådet lader kirkebilen hente og bringe
gangbesværede fra hjemmet til Holbækfærgen.

Provstiet ønsker en forsanger og en
praktisk hjælper fra hvert sogn.

Provsten beder om, at hvert sogn tager en forsanger
og en praktisk hjælper med.
Han 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.

Hvad gør vi?

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

Det blev 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 feed back på,
hvor mange, der har tænkt sig at deltage.
5.3. Nyt fra præsten
6.

Punkter fra kasserer
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6.1. Nyt fra kassereren

7.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Nyt fra kontaktperson

8.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Provstesyn
Der skal være provstesyn i år, 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.

Skal vi have professionelle til at
bedømme om der er skimmelsvamp?
8.2. Løse tagsten.
Der er løse tagsten over kirkeskibet.

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.

Beslutning:Skal vi lade Bo Møller kaste
gravene til efter kistebegravelser?
8.4. Nyt fra kirkeværgen
9.

Eventuelt
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