Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. marts kl. 17,00‐19,00 i Kirkehuset.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.
1.
2.
3.
4.

Formanden bød velkommen, og vi sang Iben Krogsdals: Nu slår glæden ud med hånden.
Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 6. februar 2013.
Vi godkendte dagsorden.
1) Vi forsøger at få duoen To på Spil til at give koncert i kirken til sommer. Sanne og Kirsten kigger
på kalenderen.
2) Kent fortalte om den undersøgelse, SE har foretaget af kirkens og præstegårdens fyr med henblik
på varmebesparelser. Han fortalte, at det ser meget værre ud, end vi har forestillet os. Steen
kontakter Peder Gundersen og beder ham råde os til, hvad vi skal gøre. Henriette beder Jan
Kjeldsen om at udskifte radiatoren i sakristiet.
3) Vi regner med at lave noget til vikingetogtet om tirsdagen d. 23. juli om eftermiddagen.
4) Steen tager alene af sted til Stiftsdag.
5) Jette taler med Ole Nielsen, om Majestæten ikke skal se kirken.
6) Fordi der er Cpr‐numre på menighedsrådserklæringerne, går de alle i brandboksen, både nye og
gamle.

5.

1) Poul Hurup har lyttet til Gregorianer‐Koret, og synes de synger smukt, når de synger. Han tager
kontakt med dem om en koncert i Orø Kirke tirsdag d. 23. juli omkr. Kl. 15,00, så det kan passe ind i
vikingetogtet.

6.

1) Præsten fortalte om at erhverve frivillige, som hun hørte om det på mødet i provstiet. Vi aftale at
holde ½ times brainstorm på næste møde, for at forsøge at skaffe nogle frivillige.
2) Spaghetti‐gudstjenesten venter, indtil vi har fundet ud af det med de frivillige.
3) Både graveren, gravermedhjælperen og præsten er nu uddannet i førstehjælp.
4) Dagen før majestæten kommer, søndag d. 2. juni er det Åben Ø dag og folkedanserstævne.
Menighedsrådet bidrager med kirkekaffe fra kl. 11 til 12. Steen, Kent, Sanne og Kirsten tager sig af
det. Der er kommet et takkebrev fra Jesper, som har været i praktik på kirkegården, og som har
modtaget et gavekort.

7.

Kassereren har været til møde i regnskabssamarbejdet. Der er kommet nye blanketter, som skal
udfyldes, hvis man har udlæg. De ligger i kopirummet. Vi har fået en ejendomsvurdering af
flagpladsen, sådan en kommer hvert år. Efter anmodning fra provstiet indhentede kassereren
underskrifter vedr. de ansatte samt medlemmer af menighedsrådet, som kan foretage økonomiske
transaktioner. Kassereren er indkaldt til et møde med provstiet om fælles kalkning af kirken.

8.

½ time før hvert menighedsrådsmøde er der medarbejdermøde. Det skal gravermedhjælpen,
kirkesangeren og organisten også have at vide. Næstformanden assisterer med MUS‐samtaler og
APV skemaer. Steen åbner og lukker kirken om lørdagen resten af måneden, men vi lægger
hovederne i blød til næste møde for en løsning.

9.

1)Nøglestrukturen udgår indtil videre.
2) Kirkehuset er privilegeret, og vi må stort set gøre alt, både lave mad og servere. Steen tager
tilladelsen med næste gang.

10.

Næstformanden og graveren kigger på, hvor ghettoblasteren skal stå.

Alle underskrev protokollen.

