Der indkaldes til ordinært
menighedsrådsmøde onsdag
d. 2. september 2015 kl. 17,00
i Kirkehuset.

Til stede: Line Porting, Steen Sejer, Jette Maja
Porting, Kirsten Rasmussen, Per Eldon og Kirsten
Schmidt. Begge gravere var mødt. Der var ingen
tilhørere.
Formanden møder først kl. 18.00

Mødet er åbent.
Dagsorden:
1. Velkomst, sang.

1. Næstformanden bød velkommen, og vi sang:
Gud, du fra dine, de herlige højeloftssale.

2. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet d. 5. august 2015.

2. Vi godkendte referatet.

3. Godkendelse af dagsorden.

3. Vi godkendte dagsorden.

4. Hvad sker der på kirkegården? Taletid for
graver og gravermedhjælp.

4. Gravermedhjælpen har passet kirkegården i
graverens ferie. De, der har kalket, har ikke fået
besked på at male gavle og trapper. Der har
været brandsyn, og der går mindst 10 år inden de
kommer igen. De giver os vide rammer for, hvor
mange, der kan være i kirken p.gr.a. de to
flugtveje. Ukrudtet vokser, og graverne anmoder
om ekstra timer i september til at klippe buske.
Steen tager det op og giver Jette besked.
Graveren skal på hækklipningskursus.

5. Punkter fra kirkeværge.
1) Status for helhedsplan.
2) Historiske gravsten, generelt er det tilladt at
flytte dem, det er ikke sikkert de skal flyttes, men
det kunne tænkes der blev behov for det i
forbindelse med helhedsplanen. Er
menighedsrådet principielt imod dette.
3) NB: Enkelte historiske gravsten er i en meget
dårlig forfatning.
4) Nyt fra kirkeværge

5. 1) Helhedsplanen hænger p.t. på Rasmus.
2) Foreløbig lader vi gravsteder med fredede sten
stå.
3) Præsten foreslog at flytte Telleff Børresens og
hans svigermors gravsten ind i kirken, i koret
under Jens Kristensen Kraghs sten. Vi tænker over
det til næste gang.
4) Intet nyt fra kirkeværgen.

6. Punkter fra formanden.

6. Formanden kommer kl. 18.00.

7. Punkter fra næstformand.

7. M.h.t. bænk ved gravhøjen, Jette finder en pris
på en ny bænk..

8. Punkter fra præsten/sekretæren.
1) Der er tilmeldt 4 konfirmander i år,
konfirmandlejren bliver første uge i marts 2016.

8. 1) Orientering. Orø skoles børn går Lucia fredag
d. 11/12, og præsten har aftalt med
askolelederen, at vi holder Lucia i kirken den dag.

9. Punkter fra kasserer.

9. Det skal nok gå økonomisk, men det har været
et meget, meget hårdt år.

10. Punkter fra kontaktperson.

10. Victoria kan gå ind som kirketjener den
søndag, hvor graveren gerne vil have fri, og
Kristian vikarierer for kirkesangeren.
På skiltet ind til præstegården, skal Steen få
skrevet, at det er redningsvej. Vi overvejer at
stille blomsterkasser op i forlængelse af hækken.

11. Eventuelt.

11. Jette Porting roste kirkebladet.

Efter kl. 18.30 er der lukket møde.

