Orø, d. 28. januar 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Vi sang: ”Dejlig er den himmel blå”, og formanden bød
velkommen.

2.

Godkendelse af referatet fra mødet den 9.
december 2011

Vi godkendte referatet fra 9. december 2011, og Annie
Lunde Hansen bemærkede, at hun finder det vigtigt, at
møderne altid bliver den første tirsdag i måneden, da
der er andre møder de andre tirsdage.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Belysning af kirken
Den nye belysning er nu etableret.
Vi har et hængeparti med ledningen forbi
indgangen til kirkegården.

Vi undersøger med Henriette, om vi kan tage strømmen
til den omtalte lampe fra andre steder på kirkegården

Beslutning hvad vi gør med ledningen forbi
indgangen til kirkegården.
4.2. Post mm.

Formanden gennemgik posten.
Jyllandsposten har tilbudt en gratis PC, imod at vi
tegner fuldt abonnement for menighedsrådet, hvilket vi
afslog.

4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

5.

Intet nyt fra formanden.

Punkter fra præsten
5.1. Orientering:
a) Minikonfirmander starter igen, hvis der
kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger.
b) Børnegudstjeneste fastelavn.
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a) Præsten sørger for opslag ved Brugsen samt sedler
til skolen for at hverve minikonfirmander.
b) Brugsen ønsker at være med til
fastelavnsarrangementet igen i år på samme måde
som vi plejer.
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5.2. Virksomheden "Athea" vil gerne vise os de
nye muligheder for itkommunikation m.m.
i Orø kirke tirsdag d. 31. januar kl. 10,00.
Er der nogen, der har lyst til at deltage?

Virksomheden hedder ”Atea” og er specialister i
Itinfrastruktur. Alle ser efter, om de kan komme.

5.3. ClassiChorus, der gav gratis julekoncert d.
14/12 har tilbudt en forårskoncert (se
herunder). Jeg har skrevet i kirkebladet, at
vi kun har råd til Tines koncerter, som
aftalt på sidste møde. Hvad synes I?

Vi vil gerne engagere ClassiChorus til en påskekoncert.

Kære Kirsten,
Hvis I nu skulle være interesseret i en
forårs eller sommerkoncert er vores
repertoire:
Bach, Schubert, Mendelssohn, Carl
Nielsen, Franz Listz, Brahms, Kingo,
Orlando di Lasso, Thomas Morley.
Som sagt tidligere synger vi onsdage og
giver gratis koncert den dag.
Vi kan arrangere en koncert efter tema:
Tidlig Barok, Romantikken, Påske.
Kh. Thérèse
Eventuel beslutning om koncert med
'ClassiChorus'.
5.4. Nyt fra præsten

6.

Punkter fra kasserer
6.1. Nyt fra kassereren

7.

Præsten skal på efteruddannelse d. 7. februar, hvor det
næste menighedsrådsmøde ligger. Jette Porting skriver
referat.

Kassereren har gennem provstiet fået tilbud på olie fra
Danish Agro, som er billigere end det, vi har hos OK,
men vi ønsker at fortsætte med OK, som kører på øen i
forvejen, og som vil give en lidt større rabat for at holde
på os. Ole Nielsen håber, at han har lidt mere om
regnskabet for 2011 til næste gang.

Punkter fra kontaktperson
7.1. Nyt fra kontaktperson

Der hvor kontaktpersonen er kommet med julekurve er
alle blevet meget glade.
Organistens ansættelse er også gået i orden, så hun
har fået sine penge.
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8.

Punkter fra kirkeværge
8.1. Gulv og hvælv i sakristi, status.

Mureren har lavet et pænt stykke arbejde med sakristiet.

8.2. Postkasser

Systemet har været utroligt trægt, men nu har vi fået
PostDanmarks ord for, at postkasserne sidder, som de
skal.

Postvæsnet har godkendt vores
postkasser.
8.3. Nyt fra kirkeværgen
9.

Eventuelt

Økontoret skal selv sørge for varslingsarkene til
kirkebladet.
Der var ikke noget til eventuelt.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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