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Orø 3. april 2007 
 
 
 

Referat af Menighedsrådsmødet den 6. marts 2007– kl. 19.30 i 
Forpagterboligen. 
 
Til stede:  Kirsten Schmidt, Jørgen Hansen, Karen Frederiksen, Britta Aagaard,   og 
Wicki Møller og Annie Lunde Hansen, samt 1 gæst (Jette Porting) 
Henriette Oxbøll (graver).  
 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst  og sang – ”Hil dig frelser og forsoner” 
2. Referat af mødet den  6. februar 2007 - godkendt. 

 
3. BÅ  fremlagde regnskabsrapport for hele 2006, hvad angår driften. Efterfølgende 

forelægges de skriftlige bemærkninger for MR, Offentligt budgetmøde sammen 
med MR mødet den 10. april. Der foreligger tilladelse fra stiftet og 
Nationalmuseet til at indgravere kendemærket Ourø Kirke i alterstager og 
dåbsfad. 
Formand og næstformand er underskriftberettigede vedr. køb og salg. 
 

4. a) ansøgningen afslået. 
b) Nationalmuseets konsulent godkendte planerne for restaurering af bænke og 
varmeanlæg etc.. Rapport over arbejdet tilsendes snarest af Karin  Westergaard 
Christiansen. Besøg 5.3.07 sammen med Leif Bahn. m.fl. Konsulenten forlangte, 
at der skulle lægges et stykke tagpap under Pieta`en til modvirkning af 
fugtskader. 

5. a) forkastet – nye ideer undersøges. 
b) udsættes, men genoptages. 
c) Pinsegudstjeneste i Nyvang fælles for provstiet. 
 

6. 23. januar udførte tømrer Lasse Busk-Clausen det arbejde ved klokken, som 
klokkekonsulenten havde påbudt ved  synet i sommer. Henning Hansen har 
lovet at vise os  en kirkegårds vedtægt, som snarest  bør vedtages.  
Der bør snarest oprettes en hjemmeside. ALH forespørger Økontoret. 
Brandinspektør Frede Thiesen har været på brandinspektion 23.1.07. Alt var i 
orden. Fa. Apollo afgiver tilbud på årlig afprøvning af brandmaterialet i kirken. 
WM foreslog indkøb af gaveposer til konfirmanderne – Kirkens logo udført af 
Andreas Wind efterlyses af Økontoret.  
Fyrets måler udskiftedes under den seneste snestorm. 

7. Brænderen i fyret er svær, at indstille. En ny er påkrævet. Husk det til Kirkesynet 
(14.3.07)  I uge 12 fjernes granen fra gravene. I uge 13 plantes der stedmoder. 
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Inventarlisten a jourføres inden Kirkesynet. 
 

8. intet. 
 
 
Referatet er en afskrift af den underskrevne protokol. 
 
 
Venlig hilsen og god påske 
 
Annie Lunde Hansen 
Formand. 
 
 
 


