
Orø,  d. 17. november, 2009
Punkt 5.2 rettet 23. november, 2009

Referat af åbent menighedsrådsmøde

tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. 
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 
Der var mødt 3 tilhørere.
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Dagsorden: Referat:

1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen. Vi sang: ”I går stod 
hveden moden”.

2. Godkendelse af referat fra møde den 6. oktober 
2009

Annie Lunde har gjort indsigelse imod referatet til punkt 
8,2 og 8,4, men formanden forsikrer, at referatet er i 
overensstemmelse med protokollen. Alle andre 
godkendte referatet.

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden

1. Valg.
Følgende personer skal vælges med 
gyldighed for næste år:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kirkeværge

d. Kasserer

e. Sekretær

f. Kontaktperson

g. Bygningskyndig

h. En person, der bemyndiges til sammen
      med formanden at underskrive
      dokumenter vedrørende køb, salg og
      andre dispositioner over fast ejendom og
      optagelse af lån.

Valg efter lov om menighedsråd §10. 

Vi skulle vælge følgende personer med gyldighed for 
næste år:

Formand: Per Eldon blev genvalgt med 
     4 stemmer for, 1 imod.

Næstformand: Jette Porting blev genvalgt med
     4 stemmer. 1 blank stemme.

Kirkeværge: Lene Hansen blev genvalgt med
     5 stemmer. 1 blank.

Kasserer: Ole Nielsen blev genvalgt med
     6 stemmer.

Sekretær: Kirsten Schmidt blev genvalgt med 4 
stemmer. 2 blanke.

Kontaktperson: Lene Hansen blev genvalgt med 5 
stemmer. 1 blank.

Bygningskyndig: Annie Lunde ønskede ikke at 
genopstille. Ole Nielsen blev valgt med 
5 stemmer. 1 blank.

Underskriftbemyndiget person: Ole Nielsen blev 
genvalgt med 
5 stemmer. 1 stemte blank.

2. Menighedsvisionsmøde
Detaljer om afviklingen visionsmødet
Eventuelle ekstra beslutninger omkring 
visionsmødet

Menighedsvisionsmøde. Annonceret i kirkebladet og 
ved plakater. 
Ole Nielsen fortæller om økonomien, formanden om 
arrangementer og visioner i 2009 og fremover. 
Jette Porting er ordstyrer.
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3. Menighedsrådet har fået egen emailadresse. 
Før den tages i brug, skal vi aftale regler for 
brugen af denne 'postkasse'.

Jeg foreslår:

* Al post til denne adresse videresendes til 
menighedsrådets faste medlemmer.

* Kun formanden eller personer bemyndiget 
hertil af formanden eller af menighedsrådet
 besvarer mail.

* På vores hjemmeside og i kirkebladet 
beskrives brugen af denne email-adresse, 
bl.a.
 oplyses at samtlige medlemmer vil få kopi af 
alle mails.

* Email-adressen tages i brug i 2010 og 
offentliggøres i kirkebladet forinden.
 
Beslutning om brug af og retningslinjer for 
menighedsrådets email-konto.

Formanden redegjorde for menighedsrådets fælles e-
mail adresse, som skal i brug i 2010 efter at det er 
annonceret i kirkebladet.

4. Julekoncert:

En koncert er blevet glemt i al travlheden, det 
drejer sig om 'Cor Cantus' (Tine Hagedorns 
kor), der er planlagt til 6. december, og 
diskuteret på MR måde i april.

Beslutning om evt. annoncering af Cor Cantus 
julekoncerten d. 7. april.

Vi annoncerer ”Cor Cantus” koncert, der er planlagt til 
6. december kl. 15,00 ved plakater samt hjemmeside.
Efter koncert kaffe i Kirkehuset. Formanden sender 
program til Gogo.

5. Ydre mission
Jeg har fået papirer om ydre mission fra Karin 
Frederiksen.
Jeg foreslår, at vi beslutter i 2010 at lave et 
møde om ydre mission, helst ved at 
gennemgå et konkret projekt. Yderligere vil jeg 
foreslå, at man laver en indsamling søndagen 
før eller efter eller evt. begge dage i kirken 
Eventuel beslutning om afholdelse af møde 
angående ydre mission.
Eventuel beslutning om indsamling til ydre 
mission.

Ydre mission. Vi besluttede at lave et møde om Ydre 
mission i 2010, med indsamling i kirken.

6. Generelt om referat
Da der ar været lidt tvivl om, hvad 
godkendelse af referatet er, vil jeg pointere:
Referatet er en afskrift af protokollen. 
Godkendelse af referatet drejer sig om at 
godkende, at denne afskrift er korrekt.
Godkendelse af referatet er ikke en 
godkendelse af protokollen.
Protokollen godkendes på de enkelte 
menighedsrådsmøder, hvor den bliver læst op 
og man har mulighed for at gennemlæse den.
Godkendelse af protokollen gives, ved at man 
underskriver den. 

Formanden redegjorde for forskellen mellem referat og 
protokol.
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7. Vejkirker
Vil vi være med i ”vejkirker 2010”? - pris 1500 
kr. + moms
Eventuel beslutning om medlemskab af 
”Vejkirker 2010”

Vi besluttede fortsat at være med i ”Vejkirker 2010”.
Jette Porting kigger vores brochure om Orø Kirke 
igennem for forslag om oversættelse til engelsk eller 
andet.

8. Post mm.
Gennemgang af post mm.

Formanden fremlagde postlisten. 
Formanden sender Kirkeministeriets følgebrev til os alle 
i sin fulde ordlyd.

9. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Vi havde en god dag med Hans Anker Jørgensens 
foredrag.

5. Punkter fra præsten

1. Orientering fra Sammenslutningen af danske 
småøers seminar på Orø.

Præsten orienterede om Sammenslutningen af danske 
småøers seminar på Orø.

2. Konfirmandtræffet torsdag d. 19. november kl. 
16.00. 
  Pizza i Roskilde efter træffet.
  Hvis Lene og Jette kan køre og vil deltage, 
sparer vi at skulle aflønne en hjælpelærer. 
  Men vi skal over Holbæk, for vi skal hente 
Hjembæk-konfirmanderne, som kommer med
  tog fra Jyderup samt sognebåndsløser-
konfirmanden.

Præsten informerede om konfirmandtræffet i Roskilde. 
Annie Lunde ville have ført til protokols, at hun var 
utilfreds med, at vi ikke bruger en lokal vognmand.

3. Jeg vil gerne have lov at bestille "Teologisk 
Stat, kirkelig håndbog 2009" udgivet af Den 
danske Præsteforening  Pris: 1595,00 kr.
Den nyeste, jeg har er fra 2000, så det er på 
tide at få den udskiftet. Prisen er kun gælden-
de ved forudbestilling og -betaling.
Forsendelse og netadgang til hele værket er 
inkluderet i prisen.
Eventuel beslutning o anskaffelse af "Teologisk 
Stat, kirkelig håndbog 2009"

Præsten må bestille ”Teologisk Stat, kirkelig håndbog 
2009” til pris 1595,00 kr.

4. Orientering om biskoppens holdning til at holde 
Julesøndag d. 27/12 som ”færgegudstjeneste” 
pga. de mange gudstjenester i julen. 

Biskoppen har gennem provsten givet tilladelse til at 
menighedsråd må lave en alternativ gudstjeneste i 
juledagene, eller endog helt aflyse en. 
Præsten sender en kopi af provstens mail til samtlige 
menighedsrådsmedlemmer.

5. Nyt fra præsten
Jeg har lavet kuk i gudstjenestelisten i 
kirkebladet, men først i januar. Jeg har 
angivet, at 1. Søndag efter Hellig 3 Konger er 
d. 8. januar, det er først d. 10. januar, men jeg 
har glemt d. 3. januar, som er Hellig tre 
kongers søndag.
Jeg vil forsøge at få næste kirkeblad ud i ugen 
mellem jul og nytår og gøre kraftigt 
opmærksom på fejlen.

Præsten har lavet aftale med ø-kontoret om at få næste 
kirkeblad ud mellem jul og nytår.

6. Punkter fra kasserer
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1. Nyt fra kassereren Den eksterne kasserer har renskrevet budgettet, som vi 
lagde d. 22. oktober. 
Formand og kasserer underskrev budgettet. 
Kirkerne i Vipperød er nu gået med ind i regnskabssam-
arbejdet. 
Graver og kirkeværge kommer på kursus i kirkegårds-
regnskab, så vi kan få vore ting tilbage fra Holbæk.
Smeden i Tjebberup har givet tilbud på rørarbejdet i 
præstegården på 44.000,00 kr., så det tilslutter vi os. 
Vi underskrev fuldmagter for de to kasserere til Nordea.

7. Punkter fra kontaktperson

1. Nyt fra kontaktperson De nye overenskomster og organisationsaftaler skal på 
som punkt på næste møde. 
Lene Hansen har to punkter, der skal med som punkter 
på lukket møde. 
Kontaktpersonen indhenter tilbud på en lille vandvarmer 
til gamle længe.

8. Punkter fra kirkeværge

1. Status på telefonabonnement
Eventuel beslutning om hvad vi gør med 
telefonabonnementerne

Kirkeværgen orienterede om status på 
telefonabonnementet. 
Vi besluttede, at der ikke skal være TV signal i 
Kirkehuset.

2. Nyt fra kirkeværge Intet nyt fra kirkeværgen.

9. Punkt fra Annie Lunde Hansen
I den offentlige debat drøfter man i øjeblikket 
kirkeklokkeringning d. 13.12.2009 i forbindelse 
med klimatopmødet i Danmark

Da det er et politisk spørgsmål, som jeg ikke 
mener hører til Kirkens regi, vil jeg foreslå at 
Orø`s MR ikke foretager denne klokkeringning.
Beslutning: ikke at følge Danske Kirkers Råd og 
Roskilde Biskop`s opfordning til at gennemføre 
citat" 350 klokkeringninger til "alarm, håb og 
handling" "

Annie Lunde Hansen orienterede om sit standpunkt 
m.h.t. klokkeringning d. 13. december. 
Vi tog diskussionen og sluttede med en afstemning. 
For Annie Lundes forslag stemte 3, imod stemte 3, det 
betyder, at vi ikke ringer.

10.Punkt fra formanden
Diskussionen er foregået under punktet ovenfor, 
jeg vil dog give mulighed for alternativ 
beslutning.
Beslutning: At følge Danske Kirkers Råd og Roskilde 
biskops opfordring til at gennemføre citat:
”350 klokkeringninger til "alarm, håb og 
handling"”

Punktet bortfaldt

11.Eventuelt Vi vil gerne have kirkebilen tilbage i kirkebladet, hvis 
den kører. 
Leif Bahn har afleveret en pose med ringbind og papirer 
om Kirkehuset.

Derefter er mødet lukket.
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Alle underskrev hele protokollen efter det lukkede møde:

Per Eldon

Annie Lunde Hansen

Lene Hansen

Ole Nielsen

Jette Maja Porting

Kirsten Schmidt
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