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Orø 6. juni 2007 
 

 

Referat af Menighedsrådsmødet den 8. maj 2007 - kl. 19.30 i 

Forpagterboligen. 

 
Til stede:  Kirsten Schmidt, Jørgen Hansen, Karen Frederiksen, Britta Aagaard,   og 
Wicki Møller og Annie Lunde Hansen, Henriette Oxbøll (graver).  
Der  mødte 2 tilhørere. 
Dagsorden: 

1. Velkomst  og sang – ”Nu blomstertiden kommer” 
4. På grund af  de 2 tilhørere rykkes punkt. 4 frem på dette sted. Præsten 

plæderede for fortsættelse af konfirmandlejr. Hvis biskop og provst godkender 
projektet – så støtter MR. Forældrene vil hjælpe præsten med at formulere en 
ansøgning om konfirmandlejr til biskoppen. 
Herefter gik tilhørerne. 

2.   referat af  10. april 2007 – godkendt.  
3.   Kassereren fremlagde regnskabsrapport pr. 31.3.07 , som blev godkendt. 
      Nadja vores organist fik bevilget kr. 6000.- til kursus .       
a)  vedr. hjemmeside for Orø Kirke, der forelå  prøvesider fra en frivillig (på Orø) – 
kassereren og formanden tager kontakt til hende,  
b)  hjælpere til at lave kirkekaffe etc.– efterlyses i det næste kirkeblad. 
c)  De manglende skemaer til APV uddeles til kirkesanger og organist af graveren. 
d) Præsten har ferie i uge 33 – graveren har ferie i uge 32, 33, 34. 
e) for - & bagside i farver  på kirkebladet – genoptages på næste møde. 
4: FORTSAT: KM`s vurderingsmøde foregår den 5. juni 07 i Præstegården 
     Der var stor begejstring  for konfirmandposen med kirkens logo. 
     CDèr til brudepar udsættes. 
5. Apollo brandmateriel – kommer igen til maj 2007. 

Kirkens dåbsfad og lysestager har nu fået indgraveret ”Orøe Kirke” den 1.5.07. 
6. Samarbejdet med  Holbæk Kirkegård skal revurderes. 
7. 2 fra MR -  tilmeldt til 2. pinsedag . 
8. Lukket møde:  

Afstemning vedr. plan over forpagterboligen – for forslagstegning nr. 11.a. 
stemte for  KS, ALH, og KF – JH undlod at stemme. 
Planker til gulvet i kirken udsat til arkitekt LB får lavet et prisoversalg. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Annie Lunde Hansen 
 
 
Referatet er et afskrift efter den underskrevne protokol.  
 


