
Referat af menighedsrådsmødet d. 3. februar 2009. 

Margrete Johansen var indkaldt som suppleant for Jette Porting, der havde meldt afbud. Ellers var 
alle mødt frem til menighedsrådsmødet. Der var mødt 7 tilhørere.

1. Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.

2. Margrete Johansen underskrev menighedsrådsløftet. Der var ønske om, at formandens 
punkter sættes tidligst i dagsordenen.

3. Vi godkendte referat fra sidste møde.

4. Det stående udvalg pålægger Leif Bahn at sikre, at det fyr, der installeres i forpagterboligen, 
kan opvarme præsteboligen og forsyne den med varmt vand og varme, der ikke bliver 
ringere end nu, året rundt. Det skal kunne klare en temperaturdifference på 32grader og 
følge Dansk Ingeniørforenings normer.

5. Ole Nielsen er valgt som vores menighedsråds repræsentant for udvalget, der skal arbejde 
med den nye kassererfunktion. De interne kasserere har opslået stillingen som intern fælles 
kasserer. Vi ændrer regnskabssystemet, så alle tre menighedsråd kører med det samme 
system. Valget har kostet over 40.000,00 kr., hvor der kun er budgetteret med 10.000,00 kr. 
Provstiet har lovet os at betale alt, hvad der overskrider de 10.000 kr. 

6. 1. Formanden har udfyldt et skema om energiregistrering af folkekirkens bygninger, så vi på 
den måde er tilmeldt en fælles ordning i provstiet.

2. Der er stadig mange fejl i kirkegårdsprotokollen. Henning Hansen har lovet os at gøre 
noget ved det. Indtil videre kan folk betale for deres gravsteder på Orøkontoret.

7. 1. der har ikke været afholdt MUS (Medarbejderudviklingssamtaler) i flere år. Lene Hansen 

vil begynde at holde MUS-samtaler med de ansatte.

2. Der skal vælges en medarbejderrepræsentant. Lene Hansen vil indkalde til et møde, når 
organisten er færdig med sin barselsorlov.

3. Lene Hansen anbefaler, at vi anskaffer er PC til graveren med forbindelse til Henning 
Hansens program. Lene Hansen undersøger, hvad det koster til næste møde. Der er ikke 
beregnet PC-stik og internetadgang på graverkontoret. Det skal Leif Bahn bedes om at rette 
op på.

8. Avisabonnement. Vi vedtog at opsige alle avisabonnementer til menighedsrådets

      medlemmer, men fortsætte med Kristeligt Dagblad til præsten. Vi har holdt rejsegilde på 

            forpagtergården d. 16, januar.
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9. 1. Forretningsordenen blev gennemgået igen og kommenteret.

2. Visionsdag. Formanden redegjorde for visionsdagen i provstiet. Der er kursus for 
formand, kontaktperson og kirkeværge torsdag d. 26. februar i Vipperød. Foreløbig tager 
formanden og kirkeværgen af sted.

3. formand, næstformand og præst har holdt brainstorming om aktivitetsudvalg, og har lavet 
et stykke arbejdspapir. Vi besluttede at bestille Karsten Holm til at holde koncert ”Elvis i  
kirken” med Elvis’ gospelsange d. 24. maj til honorar 8.800,00 kr. plus transport ca. 
2.000,00 kr. I første omgang er formanden formand for aktivitetsudvalget og rapporterer alle 
beslutninger til menighedsrådet.

4. Honorarer. Vi vedtager honorarer efter de kommende takster, der er på vej.

5. Vi har fået adgang til IT-skrivebordet.

6. Formanden og kirkeværgen modtager ikke referater fra byggemøderne, skønt de har bedt 
om det.

10. Eventuelt. Organisten er blevet far i dag, og beder om, at det lukkede møde om hans løn 
udskydes til han kan deltage. Det vedtog vi, men Annie Lunde Hansen ønskede at sige noget 
kort til lukket møde. Vi indkøber et stk. babytøj til kr. 125,00 til organistens baby. Jorden på 
P-pladsen er stadig ikke i orden efter olie-forureningen. Leif Bahn får en kopi.

Derefter var mødet lukket.

Alle underskrev protokollen.
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