Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 6. februar 2013.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Det er hvidt herude”. Jette Porting blev valgt til
mødeleder.
2. Vi godkendte referat fra menighedsrådsmødet d. 2. januar 2013.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. 1) Vi godkendte forretningsorden.
2a) Vi tager det på som punkt på næste møde, at vi skal have et møde om kirkehuset, hvem gør
hvad og hvorledes.
2b) Kirken skal være synlig til vikingemødet i juli. Henriette og Jette kommer til mødet i
forsamlingshuset på søndag.
3) Fagfolkene kommer til Orø i vinterferien og kigger på kirke, kirkehus og præstegård m.h.p.
varmebesparelser.
4) Formanden foreslår et børn‐og‐kirke foredrag/kursus af et par gange, hvor børn kan lære om
kalkmalerier samt male selv. En kunstmaler og præsten/en kunstmaler alene. Udstilling i
våbenhuset til sidst. Psykologi. Historie. Udflugt til Tuse kirke. Formanden og præsten undersøger
folk og priser.
5) Kun formanden skal have Stiftsbladet. Brev fra Tinglysningsretten i Hobro om flagpladsen; vi
stiller os afventende.
6) Der har været kasseeftersyn 23. januar. Der er ingen bemærkninger.
5.

1) Intet nyt fra næstformanden.

6.

1) Vi skal undersøge, hvad vi har lov til at lave og servere af mad i kirkehuset. Vi overvejer at lave
en spaghettigudstjeneste i maj måned. Dette tager vi op til næste møde, det skal i maj‐juni
kirkebladet.
2) Præsten holder foredrag om sin retræte torsdag d. 21. marts kl. 19,00 i kirkehuset.
3) Præsten har fået fem mini‐konfirmander i år, som bliver undervist 8 gange á to timer i februar‐
april.
4) Tilmelding til Stiftsdagen kan vente til mødet i marts.
5) ”Cash i kirken” er for dyrt. Menighedsrådet skal lytte til Line Damkjærs demoer på
http://tpspil.dk/demo.htm til næste gang.

7.

Kassereren orienterede om underskrifter, regnskabsfører m.m. Graveren fik brev ang.
Tilfredshedsgrad med murerne, der kalkede kirken. Kassereren orienterede om konti i Nordea. Alle
udlæg sendes til Pernille. Graveren beder om en rigtig katafalk, og det finder vi rimeligt.

8.

Graveren fik udleveret en klimamåler, som skal lægges et sted i kirken, præsten fik udleveret et
skema, hun skulle udfylde i den forbindelse.

9.

1) Kirkeværgen undersøger, hvad det koster at lægge låsene om, så vi kun skal bruge en enkelt
nøgle til kirken, kirkehuset og værkstedet.

10.

Menighedsrådsløftene fra tidligere og dette menighedsråd skal låses ind i det brandsikre skab.

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

