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Orø 2. oktober 2008. 
 

Referat af Menighedsrådsmøde den 9. september 2008  
kl. 19.30 i Forpagterboligen. 
 
Til stede: Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen 
Hansen (JH), Karen Frederiksen (KF), Yvonne Gudbrandsson (YG), 
Britta Aagaard (BAa) og Henriette Oxbøll (HO). 
Der var mødt 2 tilhørere. 
 
 Dagsorden: 

1. ALH bød velkommen, man sang 313 
 
2. godkendt. 

 
3. BAa: Iflg. brev fra provsten af 8.8.08 og 15.8.08 m.m. (vedr. 

budgetudvalgsmødet) fremgik det, at vi ikke får penge til den 
vedligeholdelse som kirkesynsrapporten kræver, og 
vedligeholdelse af forpagterboligen må vi også selv finde penge 
til. De manglende 100,000 kr. for leje fra forpagtningen må vi 
ligeledes kompensere for inden for budgettets rammer. 
Afsættelsen af sum til kalkning af kirken hvert 5. år er dog 
imødekommet. Budgettet for 2009 i hidtil sidste udgave 
behandles på næste møde. Provstiet har krævet, at budgettet 
vedr. forpagterboligen holdes på 4,3 mil. inkl. moms.  
MR giver tilslutning til, at Thomas Furdal går i gang hurtigst 
muligt med nedrivning af lade og kostald. Arkitekt Leif Bahn har 
arbejdet på at finde besparelser. De 3 fyr bliver slået sammen. 
Der bliver kun 1 olietank. 
KS blev forespurgt, om kassereren kunne huses i depotrummet i 
kontorafdl. i præstegården i byggeperioden fra sept. til april 
2009. Øvrige muligheder drøftedes. BAa havde talt med Henning 
Hansen, Holbæk Kirkegaard vedr. betaling for gravsteder. Der 
forelå udkast til fælles kirkegårdsvedtægter (for Holbæk Provsti). 
Behandles på næste møde.  
Vedr. Kirken: 2. prioritering er overskredet med 33%. Vi søger 
provstiet om at bruge af kassebeholdningen til dækning (VVS, 
hynder, tømrerarb.  m.v.) 
 

4. ALH: 5. okt. 2008 sangeftermiddag med Bodil Heister – 
Gudstjenesten flyttes denne dag til kl. 10.00 – Ligeledes den 26. 
okt. flyttes gudstjenesten til kl. 10.00. 
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Vedr. 5. okt. Plakater fra kunstneren suppleres med tidspunkter 
af Økontoret.  ALH sørger for at ændringerne offentliggøres.  
JH skitserede de økonomiske perspektiver for Tine H-O og Daniel 
A. evt. optræden. 
KF sørger også for plakater til den 26. okt. 
ALH: Elnebjergcentret er ikke visiteret til at sørge for kaffe og 
brød til gudstjenesterne på centret i fremtiden (iflg. A.M. 
Sandal)– ALH har talt med Rikke, så hun overtager det arbejde 
med at lave kaffe, kage og oprydning. 
Nye vedtægter på næste møde til underskrift. 
Valget behørigt indvarslet ved gudstjenesten den 7. sept. og den 
14. sept. ALH har bestilt konsulent Bodil Therkelsen til at bistå 
ved orienteringsmødet/opstillingsmødet den 16. sept. kl. 19.00 
på Orø Kro. Formand for valgbestyrelsen blev KF. 
 

5. Intet. 
 

6. Lukket møde: 
Hele MR var enige om at godkende denne sag.  
 

Referatet er afskrevet fra den underskrevne protokol. 

 
Venlig hilsen 
 
Annie Lunde Hansen 
formand 
 


