Menighedsrådsmøde d. 7. august 2013 kl. 17,00 i kirkehuset.
Alle var mød frem til menighedsrådsmødet, på nær formanden, som havde meldt afbud. Henriette Oxbøll
var mødt som medarbejderrepræsentant, der var ingen tilhørere.
Jette Porting ledede mødet på formandens vegne.
1. Vi sang ”I al sin glans nu stråler solen”.
2. Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 12. juni 2013.
3. Vi godkendte dagsorden.
4,1‐2 bortfalder.
4,3. Punkt fra graveren. Til næste menighedsrådsmøde d. 4. september møder vi en halv time før, altså
16,30 og går på kirkegården for at kigge på forholdene. Bagefter aftaler vi et ekstraordinært møde om nye
gravpladser på kirkegården.
4,4. Der var ingen post.
4,5. Der er ingen løbende sager.
6,1. Præsten orienterede om vikingeprojektet, der blev afviklet d. 23. juli. Præsten, Benedikte Brisson skal
have kr. 2500,00, munkesangerne skal have kr. 4000,00; de sidste 2000,00 betaler Lejre kommune.
6,2. Vi besluttede at indgive et svar til høringen om åremålsansættelse af folkekirkens biskopper. Præsten
skriver et oplæg til rundsending, som man kan kommentere på. Høringsfristen er 31. oktober 2013.
6,3. Vi flyttede punktet til lukket møde.
6,4. Søndag d. 15. september, der er høstfrokost efter gudstjenesten. Vi skal planlægge lidt mad, når vi
mødes næste gang.
6,5. Vi vil gerne have koret Viva til at synge en af adventssøndagene efter deres valg kl. 15.
6,6. Poul Hurup undersøger, hvilken internetudbyder, der er bedst. Præsten afbestiller Telmore med det
samme.
6,7. Præsten orienterede.
7. Kassereren orienterede. Vi vil gerne se en kvartalsrapport for de første to kvartaler tilseptembermødet.
8. En tanke: det ville være fint, på sigt, at få lavet nogle større brochurer, vi kan sælge.
9. Intet nyt fra kirkeværgen.
10. Vi udskød videoen igen. Kirsten fik usb‐nøglen af Kent. Punkter til næste møde: vi skal finde ud af, hvad
vi gør m.h.t. at opkræve regninger for udenøs handlinger. Vi bliver beskåret af provstiet, der ikke har
forståelse for, at vi er en ø. Skal vi bede provstiet om nogle bevillinger, da sommerhusområdet er

betragteligt større end de fastboende. Vi vil opkræve lønudgifter for udenøs folk, og skal finde ud af, hvem
der skal opkræve pengene samt hvordan og efter hvilket system. Orø‐Nyt ønsker oplysninger om, hvem
der er døde, døbt eller viede – det må vi ikke oplyse. Vi mangler et cykelstativ. Jette tager sig af sagen.

