Referat fra ordinært
menighedsrådsmøde onsdag
d. 14. maj 2014 kl. 17,00 i
Kirkehuset.
Dagsorden:
1. Velkomst, sang.
2. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet d. 02. april 2014.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Punkter fra formanden:
1) Post.
2) Nyt fra formanden; information om løbende
sager.

5. Punkter fra næstformand.
1) Oprydning i præstegården

6. Punkter fra præsten/sekretæren.
1) Lukning af gudstjenesterne på Elnebjerg.

2) Sound of joy- gospelkoncert.

Følgende var til stede: Poul Hurup, Line Porting
Lind-Hansen, Kirsten Rasmussen og Kirsten
Schmidt. Der var afbud fra Sanne Arendse
Hedegaard, Steen sejer og Per Eldon. Henriette
Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Jette porting havde bedt Kristian Krøger om at
deltage. Der var ingen tilhørere.
Referat:
1. Vi sang ”Det dufter lysegrønt af græs”.
2. Vi godkendte referatet fra 020414.

3. Vi godkendte dagsorden.

4,1. Formanden gennemgik posten.
4,2. Orøstrand beder os om at foretage en
bogindsamling i kirken. Kirsten skriver om det i
kirkeblad og på facebook og præciserer, at der er
tale om bøger til et bibliotek for 5-18 årige, ikke
gamle ugeblade, Anders And blade eller kassable
ting.
5,1. Container skal helst bestilles inden
loppemarked d. 7. juni. Formanden kontakter
forinden Flemming Løvenrose for at gennemgå
kældre for svamp. Præsten kontakter kasserer for
at finde ud af, hvilket forsikringsselskab, vi var, og
beder dem om en oversigt over, hvad vi er
forskrede imod. Vi håber på en forsikring imod
hussvamp.
6,1. Vi lukker gudstjenesterne på Elnebjerg indtil
videre. Hvis der kommer en henvendelse, tilbyder
vi Elnebjergs beboere transport til kirken. Det
samme, hvis der kommer en anden henvendelse
fra gangbesværede kirkegængere på øen uden
transportmulighed, men de skal selv kunne gå til
og fra en bil.
6,2. Vi tager den billige udgave, et gospelkor er
bedst uden mikrofoner om højttalere. Så laver vi
noget mad i forbindelse med arrangementet. Evt.

3) Skt. Nikolai Kirkes Juniorkor til Orø i
weekenden den 14.-15.juni. Vil der være
mulighed for, at koret kan holde prøve
i menighedshuset og kirken i løbet af lørdag den
14. juni? Koret synger til gudstjeneste i kirken
søndag den 15. juni
4) Skal vi aftale en dato for rundvisning/oplæring
i kirken?

5) Inventarliste til provstesynet.
6) Nyt fra præsten.

onsdag aften i uge 42.(15. oktober kl. 17,00 og
med spisning kl. 18,30?)
6,3. Præsten orienterede.

6,4. Til næste menighedsrådsmøde d. 4. juni
holder vi møde kl. 17-18,30, derefter middag i
præstegården og efter måltidet rundvisning i
kirken v. præsten. Vi regner med at slutte kl.
21,00.
6,5. Præsten beder provsten om kopi af den
gamle inventarliste.
6,6. Præsten orienterede om
middelaldergudstjeneste og munkeprocession
søndag d. 27. juli kl. 15,00.

7. Punkter fra kasserer.
7. Kassereren havde meldt afbud.
8. Punkter fra kontaktperson.
1) Ønske om, at graver og graver medhjælper får
noget tale tid på hvert møde.

2) Fælles oprydning i graverens værksted d. 2/4
kl. 15,30 – status?
9. Punkter fra kirkeværge.
Trappen er bestilt men det tager ca. 9 uger før
Torben starter på den.
'Helhedsplans-udvalget', skal kigge på
kirkegårdens fremtid er meddelt til provstiet, og
deres konsulent vil skrive til medlemmerne om
ca. 14 dage.
Henriette har lovet at tage en opdateret skyldner
liste med, den er i øvrigt blevet meget kortere,
e.v.t. kunne i snakke den i gennem på lukket
møde.
10. Eventuelt.

8,1. Vi vil i fremtiden have et fast punkt i starten
af hvert møde med taletid til graver og
gravermedhjælp, så vi kan vide lidt om, hvad der
sker på kirkegården. Vi ansøger provstiet om
økonomi til en elev på kirkegården, da vi
imødeser store arbejdsopgaver i nær fremtid.
8,2. Det har graveren styr på.
9. Kirkeværgen har orienteret om trappen.
Udvalget har kigget på kirkegårdens fremtid, og vi
får snart skriftlig orientering.

De skyldnere, der er tilbage, er rigtigt gamle
skyldnere.

10. Det ser ud til, at ingen valgte medlemmer af
menighedsrådet kan deltage i provstesynet, med
mindre kassereren kan komme.

