Referat af Menighedsrådsmøde 06 12 17 / ph

1.
2.
3.
4.
5.

Vi sang Vær velkommen Herrens år – i adventsversionen
Godkendt
Godkendt
Organist+Sanger:
Graver: Gran er pålagt og Kirkegården synes klar til jul. Salmebøger er optalt til 80. Der skal
indkøbes flere. Henriette påkræver en sanghæfte; det kommer fra den vikariende præst og er
prøvetrykt af H.Oxbøll, Esq. Meget Fint 
Henriette vil gerne have ryddet loftet på kirkehuset for rod. Der er 5 års pligt på regnskab,
derudover gemmer vi resten. Alt papir skal destrueres.
6. Værge:
Klage: En borger oplyser at der er skimmelsvamp i kirken. Vi undersøger, men der er ikke tale om
svamp. Det mørke i nichen ved Pieta er fugtgennemslag. I forbindelse med Provstesyn 2018 går vi
det igennem.
7. Formand:
HUSK: mødedatoer 2018 –
10/1
7/2
7/3
4/4
9/5
6/6
8/8
5/9
3/10
7/11
5/12
kirkeblad nr. 1 2018 – 15/12 ny deadline, der kommer indlæg fra JMP, PH og HOX
lægmandsgudstjenester Per Eldon:, febr+marts, vælg selv
26/12, 1/1 aflyste tjenester

Kirkekaffe – aflyses da eldon ikke vil mere, afløses af specielle
lejligheder
Orø Lokalbibliotek ansøgning/menighedspleje
MaLinda Kirkeblad levering cykelklub
juletræsfest for Orøs menighed glade børn 
opfølgelse på flytning af sten til kloster
indkørsel - steen
julekurve

8. Næstformand: På Maldiverne
9. Præsten: Sygemeldt
10. Kasserer:
I forbindelse med foreløbigt protokollat fra revisor vedr året 2016 bliver vi ikke påtalt for noget. I

forbindelsen fra fremlæggelse af udskrift af revisionsprotokollat vedrørende revision udført i årets
løb 2017 godkendes dette og tages til efterretning af menighedsrådet.
11. Kontaktperson:
Vi skal stille brandvagt til rådighed ved alle kirkelige handlinger hvori der anvendes levende lys. Vi
blokerer aldrig gangene med stole.
Spørgsmålet om Mobile Pay har været besværligt; vi hører Vipperød som også kører det.
12. Peder Gundersen/Provstiet:
Præsten er på vej tilbage efter sygdom, vi ved endnu ikke hvornår på fuld tid, men indtil videre til
begravelser og bisættelser.
13. Eventuelt:

