Ordinært menighedsrådsmøde d. 11.maj 2016 kl. 17.00 i Kirkehuset.
Til stede var: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette Maja Porting, Kirsten Rasmussen og Kirsten Schmidt samt
graver Henriette Oxbøll og organist Susanne Kammersgaard.

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”I al sin glans nu stråler solen”.
2. Referatet godkendt.
3. Der kommer lidt ekstra, ellers er dagsorden godkendt.
4. Organisten efterspurgte opfølgning af aftale om møde. Der blev aftalt møde umiddelbart efter
menighedsrådsmødet.
5. Graveren orienterede. Der er kommet ny lås på kirken, og den fungerer, men det forudsætter, at døren
er lukket. Steen og Henriette undersøger muligheder for en dørpumpe. Omtalte gravsted, som der ikke
bliver betalt til, skal nedlægges, og stenen skal fjernes.
6. Helhedsplanen er godkendt af provstiet. Mht. mødet om en ny lejekontrakt for præsten, er Jette
tovholder.
7. Vi ønsker at opstille en hjertestarter, og vil søge om tilskud. I givet fald skal den opsættes inde på kirkens
toilet.
8. Punktet bortfaldt.
9. Som modtræk til Ateistisk Selskabs kampagne overvejer vi en bod på havnen til havnefesten, noget
banner-noget med 10 gode grunde til at være medlem af folkekirken samt flyers med slogans. Vi summer
over det pr. e-mail.
Steen står for suppen 2. pinsedag.
Per skal bestille kringle nede i Brugsen til kirkekaffen på ø-dagen 5. juni efter gudstjenesten.
Menighedsrådet har givet sit tilsagn om at betale de kr. 1000,00 til præstens studietur til Assisi, præsten
skal give Steen sit kontonummer.
Præsten orienterede om vagtordningen i Sankt Nikolai.
Juniorkoret har fået ny organist. De kan ikke synge i juni måned, så det bliver i august eller september.
10. Vi har fået nye budgetformer. Har vi ønsker, vi vil søge midler til? Steen vil søge midler til aggressiv
kirkekaffeordning/bespisning m.m. Det skal blive en ”dårlig vane” at komme i kirken. Formanden ønsker en
ny pjece om Orø kirke.
11. Jette orienterede.
12. Punktet bortfaldt.
13. Intet under eventuelt. Referatet blev læst op og godkendt.

