Referat fra menighedsrådsmødet onsdag d. 5. august 2015 kl. 17.00.
Til stede var: Line Porting, Steen Sejer, Jette Porting og Kirsten Schmidt. Formanden havde meldt afbud.
Desuden var graveren og gravermedhjælpen mødt.

1. Næstformanden bød velkommen, og vi sang: en yndig og frydefuld sommertid.
2. Vi godkendte referatet fra 3. juni 2015.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. Vi lader Siri Reiter udstille sine billeder i tårnrummet i Orø kirke i efterårsferien fra søndag d. 11. oktober
til søndag d. 18. oktober. Jette åbner og lukker kirken mandag d. 12. oktober. Siri laver en erklæring om, at
det er på eget ansvar. Kirsten skriver om det i kirkebladet. Siri og Henriette står for ophængningen, med
Kristian ind over. Siri må gerne annoncere med salg for øje. Kirsten annoncerer udstillingen ved
gudstjenesten søndag d. 11. oktober.
5. Graveren har ferie i ugerne 33, 34 og 35. Mørkøv murerfirma går i gang med at kalke kirken på mandag d.
10/8. Jes fra Tveje-Merløse kirkegård har stadig ikke fået mulighed for at hjælpe med vores kirkegårdsting,
Steen tager kontakt. Der er ønske fra pårørende om en bænk under lindetræet ved urnehøjen. Vi tager det
med på næste møde, hvor vi skal snakke helhedsplan. Tirsdag d. 8. september skal graveren på kursus.
Graveren har lavet et kæmpearbejde med kirkegården efter vores hårde økonomiske stramninger.
Gravermedhjælperen takkede for og orienterede fra sit kursus om græs.
6. Udgår.
7. Udgår.
8. Intet nyt.
9. 1) Koncerten med Engle om natten søn. d. 30. august kl. 14-16: Pause midt i med kaffe/saft/småkager.
Jette, Line, Kirsten sørger for forplejning, så enkelt som muligt. Paptallerkener og plastikbægre. Husk
sandwichen!
2) Vi aftalte at fejre høstgudstjeneste d. 1. søndag i september, Steen sørger for kirkefrokost bagefter.
3) Orienterende.
4) Bo har taget kontakt vedr. trappen til præstegården.
10. Kassereren forelagde kvartalsrapporten for 010115-300615. Evt. ønsker Peder Gundersen at deltage i
næste møde.
11. Der er brandsyn d. 19. august kl. 12.00. En elektriker skal gennemse alt el-værktøjet en gang om året. På
et tidspunkt kommer der en rapport fra arbejdstilsynet.
12. Kemikalierapporterne skal afsluttes. Henriette snakker med Per.

