Orø, d. 20. november 2012

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 13. november 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet på nær Per Eldon, som havde meldt afbud.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var mødt en tilhører.
Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Næstformanden bød velkommen, og vi sang: ”Er du
modfalden, kære ven.”

2.

Godkendelse af referat fra det åbne
menighedsrådsmøde den 2. oktober 2012

Vi godkendte referatet fra det åbne
menighedsrådsmøde d. 2. oktober 2012.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden

4.1. Arrangementer indtil næste menighedsråds
møde.
Så vidt jeg kan se er der ikke noglen, men jeg
tager lige Lucia med.
Torsdag

13. december
Lucia

kl. 19:00

Jette spørger Tessa, hvor mange Luciabørn der er,
og de får noget til 100 kr. hver.

Beslutninger i forbindelse med dette
arrangement.
4.2. Post mm. og information om løbende sager

5.

Ingen post og ingen løbende sager.

Punkter fra præsten

5.1. Konfirmandudflugt
Vi har siden sidste møde besluttet, at konfir
manderne kunne få taxa/bus transport hjem.

Præsten fremlagde regnskab for konfirmandlejren i
uge 45 og fortalte, hvordan det var gået.

Hvordan gik konfirmandudflugten

5.2. Nyt fra præsten
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6.

Punkter fra kasserer

6.1. Gennemgang af budget 2013
Beslutninger i forbindelse med budget 2013.
6.2. Dronningen og Orø

Kassereren gennemgik budgettet for 2013, og vi
godkendte det, så kasserer og formand kan
underskrive det.
Brevet om at få dronningen til Orø er sendt af sted.

Vi har siden sidste møde besluttet, at
menighedsrådet for Orø kirke skal stå som
medunderskriver på en opfordring til
dronningen om at komme til Orø.

6.3. Orientering om tilbud på jordvarme til Orø
Kirke med tilstødende bygninger.

6.4. Nyt fra kassereren

7.

Vi har fået tilbud på etableret jordvarme på kr.
820.000 fra Veiland.
TvejeMerløse og Sdr. Jernløse menighedsråd
kommer med i regnskabssamarbejdet fra næste År.
Ole Nielsen lover at sætte den nye interne kasserer
ind i tingene.

Punkter fra kontaktpersonen

7.1. Førstehjælpskursus
Graver og præst er efter tidligere beslutning
tilmeldt et førstehjælpskursus.

Graver, præst og gravermedhjælper er meldt til
førstehjælpskursus.

Har vi også brug for at gravermedhjælperen
deltager?

Beslutning omkring førstehjælpskursus.
7.2. Nyt fra kontaktperson
8.

Intet nyt fra kontaktperson.

Punkter fra kirkeværge

8.1. Rosenhaven

Nyplantning udsættes til foråret.

Nyplantning er bedst at udsætte til foråret.

8.2. Kodelåse.

Der er sat kodelåse på kirkehuset.

Er nu på plads, tak til Jette.

8.3. Vedligeholdelse af gravsteder uden
vedligeholdelsesaftale
Enkelte af gravstederne uden
vedligeholdelsesaftale har så meget ukrudt,
at det spreder sig til omgivelserne.

Vi sender breve ud om, at folk må sætte deres
gravsteder i stand. Sker der ikke noget, må graveren
ordne gravstedet, og så sender vi en regning.

Beslutning om hvad vi gør med
misvedligeholdte gravsteder.
8.4. Birketræer ved flagpladsen
Birketræerne ved flagpladsen er nu blevet så
store, at flaget ikke kan ses mere. Vi kunne
eventuelt fælde træerne og plante nogle nye.

Birketræerne skal fældes, og der skal evt. plantes et
nyt. Vi beder Kristian om at tage sig af det.

Beslutning om hvad vi gør med
birketræerne på flagpladsen.
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8.5. Nyt fra kirkeværgen

9.

Eventuelt

Kirkeværgen har modtaget en inventarliste fra
Skamstrup sogn, som graveren kan udfylde med
vore tal.
Graveren orienterede om besøget fra
Energitjenesten.
Alle ansatte har fået et skema fra Kirkeministeriet om
det psykiske arbejdsmiljø, som de skal udfylde.
Det nye menighedsråd konstituerer sig d. 28.
november kl. 17,00 i kirkehuset.

Alle underskrev protokollen.
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