Åbent menighedsrådsmøde onsdag d. 11. januar kl. 17.00

Mødt: Poul Hurup, Line Porting, Steen Sejer, Kirsten Rasmussen, Kirsten Schmidt, samt graver Henriette
Oxbøll, organist Susanne Kammersgaard og Edmund Kammersgaard.
Der var afbud fra Jette Maja Porting.

1. Formanden bød velkommen. Vi sang ”Skyerne gråner”.
2. Der manglede mødedatoer i referatet. Ellers godkendt.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. Organisten har sagt op og har 30 dages ferie til gode. Det vil blive behandlet efter proceduren i provstiet.
Søndag d. 15. januar kl. 15.00 mødes følgende om organistopslag: Poul Hurup. Line Porting og Kirsten
Schmidt. Præsten sørger for vikarer efter nærmere aftale med organisten og laver en liste til
menighedsrådet snarest. Kirkesangerens ønske om at deltage i ansættelsessamtalerne er noteret.
5. Provstiet har lavet procedure for forkortelse af gravfred, hvis en familie ønsker et gravsted nedlagt før
tid. Graveren arbejder på en aftale om bortskaffelse af gravsten fra nedlagte gravsteder.
6. Vi har fået bevilget 100.000 til helhedsplanen, så der er god grund til at komme i gang. Vi har fået kr.
10.000 til at opgradere vores kirkegårdstoilet og 25.000 til kirkemuren. Kirkeværgen forsøger at lave en
indsamlingskonto hos Nordea. Vi har stemt om Orø skal have eget postnummer.
7. Intet fra formanden.
8. Intet fra næstformanden.
9. Præsten har modtaget en samling Luther-citater fra præsten i Ugerløse til at bruge som mannakorn i
våbenhuset i Reformationsåret 2017. Præsten har sagt ja til 5 bisættelses-vagtuger i Sankt Nikolai. Præsten
holder foredrag om Assisi søndag d. 29. januar kl. 15.00. Menighedsrådet med Steen som tovholder sørger
for kaffe og kage.
10. Menighedsrådet giver Gitte Vogelberg fra regnskabssamarbejdet adgang til vores bankkonto. Vi har
gennemlæst revisionsprotokollatet af 13/12 2016 vedrørende revision i årets løb og protokollatet er
godkendt og taget til efterretning. Kassereren orienterede mundtligt om årets regnskabsmæssige
afslutning. Vi skal til næste gang finde forslag til arrangementer i året.
11. Intet.
12. Intet.
13. Intet.
Derefter lukket møde.
Referatet blev læst op og godkendt.

