Orø, d. 26. august 2012

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. august 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet på nær Per Eldon, der havde meldt afbud og Ole Nielsen, der
ville komme lidt senere.
Da formanden var fraværende, ledede næstformanden mødet.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1.

Velkomst, sang

Næstformanden bød velkommen, og vi sang: ”Det
dufter lysegrønt af græs”.

2.

Godkendelse af referat fra det åbne
menighedsrådsmøde den 5. juni 2012

Vi gennemgik kort de beslutninger, der var blevet
gennemført og godkendte derefter referatet.

3.

Godkendelse af dagsordnen

Vi godkendte dagsorden.

4.

Punkter fra formanden
4.1. Kirke og præstegårdssyn
Jan Holmegaard Hansen tilbyder at komme en
dag i uge 38 efter kl. 17:00.

Vi besluttede at holde kirkesyn mandag d. 17.
september kl. 16,00.

Hvilken dag passer bedst?
Beslutninger om kirke og præstegårdssyn.
4.2. Per (formanden) er blevet bedt om at skaffe
en bunke data om kirken inden 1. september
(se: bilag 1, og baggrund: bilag 2).

Graveren og præsten sørger for de tal, formanden
skal sende til provstiet.

Per vil meget gerne høre, hvem der har hvilke
tal.
4.3. Arrangementer indtil næste
menighedsrådsmøde 7. august (er der
rettelser til listen?)
Søndag

19. august
kl. 15:00
Kirkekoncert med #Tro til tiden”

Søndag

26. august
kl. 10:00
MCgudstjeneste

Søndag

1. september
Kirkekaffe

kl. 10:00

Jette køber vin og chips ind til d. 19. august, og
Kirsten dækker bord.

Søndag d. 2. september med kirkekaffe sørger
Karin for.

Beslutninger i forbindelse med disse
arrangementer.
4.4. Post mm.

Der er kommet takkekort fra Karin for
opmærksomhed ved hendes 70 års fødselsdag.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Ingen løbende sager.
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Ole Nielsen ankom kl. 20:00.
5.

Punkter fra præsten
5.1. Høstgudstjenesten, hvornår?

Vi besluttede at holde høstgudstjeneste søndag
d. 7. oktober kl. 10,00 med efterfølgende
”kirkekaffe” med noget andet end kaffe og kage.
Præsten beder organisten om at spille til høstsange
i kirkehuset.

5.2. Arrangementer til kirkebladet (september
oktober) Vi kan tage en pilgrimsvandring i
september (som vi har aftalt i
arrangementsudvalget), og skal vi så lægge
folk lidt på køl i oktober, fordi de ikke er så
gode til at støtte op om arrangementerne?
Jeg tror, vi får nok at gøre med
menighedsrådsvalget.

Vi laver pilgrimsvandring søndag d. 23. september
kl. 10,00 med efterfølgende suppe i kirkehuset.
Oktoberarrangementet bliver høstgudstjenesten.

Beslutning: Hvad med arrangementer i oktober?
5.3. Uge 45, fra mandag d. 5. til søndag d. 11.
november er der konfirmandlejr i kirkehuset.

Vi besluttede at flytte menighedsrådsmødet fra d.
6/11 til d. 13/11.

Konfirmandlejrugen er altid bestemt af,
hvornår der er konfirmandtræf i Roskilde.
Det betyder, at menighedsrådsmødet tirsdag
d. 6. november kl. 19:30 ikke kan afholdes i
kirkehuset, og jeg kan heller ikke deltage.
Beslutning: Skal vi flytte menighedsrådsmødet til
et andet sted eller en anden dato?
5.4. Nyt fra præsten

6.

Punkter fra kasserer
6.1. Nyt fra kassereren

7.

Pernille har haft ferie i hele juli måned, og Ole
Nielsen har betalt regninger i mellemtiden.
Ole Nielsen har engageret Bo Møller til at slå det
høje græs uden for kirkehuset, men nu er det for
sent.

Punkter fra valgbestyrelsesformanden
7.1. Nyt om valget. Dette punkt har jeg kun taget
med i tilfælde af at der skulle være behov for
det.
Eventuelle beslutninger i forbindelse med valget.

8.

Præsten orienterede om lægmandsgudstjenesten
ved Orø Bibelkreds søndag d. 12/8 kl. 9,00.

Ole Nielsen har bestilt forskelligt valgmateriale til
uddeling og ophængning m.m.. Han bestiller flere af
de små sedler og får cykelklubben til at omdele til
alle fastboende.

Punkter fra kontaktpersonen
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8.1. Nyt fra kontaktperson

9.

Der er store gener med nysgerrige folk, der kigger
ind ad vinduerne og opfører sig dårligt ved
præsteboligen, graverværkstedet og kirkehuset.
Vi skal formulere et skilt, der fortæller, at der kun er
adgang for folk med ærinde til præsten/kirke
kontoret, samt noget, der får folk til at lukke
kirkedøren efter sig.

Punkter fra kirkeværge
9.1. Nyt fra kirkeværgen

10. Eventuelt

Intet nyt fra kirkeværgen.

Vi aflyser menighedsrådsudflugten og laver i stedet
en afskedsmiddag for de ”gamle” menighedsråds
medlemmer med ægtefæller.

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