Der indkaldes til ordinært
menighedsrådsmøde onsdag
d. 13. august 2014 kl. 17,00 i
Kirkehuset.

Følgende var til stede: Poul Hurup, Jette Maja
Porting, Steen Sejer, Line Porting Lind-Hansen,
Per Eldon, Kirsten Schmidt, Henriette Oxbøll var
som medarbejderrepræsentant og Kristian Krøger
repræsenterede graverne. Sanne Arendse
Hedegaard og Kirsten Rasmussen var fraværende.

Mødet er åbent.
Dagsorden:
1. Velkomst, sang.
2. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet d.14. juni 2014.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Hvad sker der på kirkegården? Taletid for
graver og gravermedhjælp.
5. Punkter fra formanden:
1) Post.
2) Nyt fra formanden; information om løbende
sager.
6. Punkter fra næstformand.
7. Punkter fra præsten/sekretæren.
1) Høstgudstjeneste i september/oktober:
hvornår og hvorledes?
2) Simon Bordal og ”Engle om natten” giver
koncert søndag d. 17. august kl. 14,00. Koncerten
tager 2 timer inklusive en lille pause, hvor vi må
servere lidt kaffe.
3) Tine Hagedorn-Olsen giver jubilæumskoncert
lørdag d. 27. september kl. 16,00 med Nina
Frederiksen ved orgelet samt begge Ninas brødre.
4) Sound of joy- gospelkoret giver koncert søndag
d. 16. november kl. 17,00, bagefter fælles
spisning.
5) Nyt fra præsten, bl.a. flytning af indskrivning til
konfirmation.

Referat:
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Vi
pløjed og vi så’de”
2. Steen blev ordstyrer. Vi godkendte referatet.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. Gravermedhjælperen orienterede om, hvad
der sker på kirkegården lige nu.
5. Præsten forsøger at engagere Timon Müller og
koret fra Svinninge søndag d. 14. december kl.
14,00. Formanden orienterede om
korrespondance med Jesper von Staffeldt. Vi har
modtaget et brev fra Karen Frederiksen.
6. Intet nyt fra næstformanden.

7. 1) 7/9 til høstgudstjeneste kl. 10,00. Steen
sørger for frokost.
2) Kaffe og kage i tårnrummet. Kristian sætter to
borde op i tårnrummet og gør klar.
3) Punktet flyttes til lukket møde.
4) Der skal tilmelding til spisningen ved Sound of
Joy-koncerten. Kirsten annoncerer tilmelding
senest d. 1. november og spørger, hvor mange
koret består af. Der er ingen tilmelding, hvis man
kun deltager i koncerten.
5) kirkens hjemmeside m.m. vi samler ind efter
biskoppens anbefaling.

8. Punkter fra kasserer.

8. Kassereren forelagde regnskabet. Kassereren
fortalte om de forskellige projekter på Orø kirke,
kirkegård og præstegård. Medarbejderne har fået
udleveret APV-skemaer. Der skal laves datablade
og opgørelser over alle de kemikalier, der findes i
og omkring kirken. Tre eksemplarer, der skal
være identiske i: kirkehus, kirke og kirkegård.
Steen tager sig af brandsynet d. 3. september kl.
12,00. Steen orienterede om problemerne
omkring tjenesteboligens tilstand og renovering.

9. Punkter fra kontaktperson.
1) Varsling af brandsyn onsdag den 03.
september 2014 12:00, se Jettes mail af 1/8.

9. Intet nyt fra kontaktpersonen.

10. Punkter fra kirkeværge.

10. 1) Grundregistreringen er fuldført. Cprregister skal indkøbes.
2) De skilte, der står nu, skal de pårørende
reagere på senest d. 15. januar, ellers reagerer vi
på det. D. 15. januar gør vi det samme med frist
til d. 15. juli.
3) bortfalder.
4-5) Præsten har mappen. Vi afsætter et område
beregnet til opbevaring af nedlagte,
bevaringsværdige gravsten.
6) Ejerne skal altid enten selv vedligeholde
gravstedet eller betale for vedligeholdelsen i
gravfredningsperioden. Graveren skal orientere
sig om, hvad det er for nogle gravsteder, der er
lavet særaftaler for – og tage dem med på næste
møde.
7) Det er besluttet, at der skal gøres noget ved
tagrenden over havedøren ved kirkehuset.

11. Eventuelt.

Eventuelt.
Per Eldon må købe nye teskeer og smide de
gamle ud. Næstformanden kommer ikke til
næste møde d. 3. september.
Derefter var mødet lukket. Efter det lukkede
møde underskrev alle protokollen.

