
Referat fra offentligt menighedsmøde d. 5. maj 2009

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.
Der var mødt 7 tilhørere.

1. Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Du, som gir os liv og gør os glade”.

2. Vi godkendte referatet fra forrige møde.

3. Vi godkendte dagsorden.

4.
4.1. Kirkehuset. Rådighedsbeløbet er stort set brugt. Lene, Jette og Kirsten tjekker, hvad der står af 

service i kasser i svinehuset, inden vi muligvis tager i Kop&Kande og supplerer op, så vi har til 60 
personer. Annie anskaffer mikrofon til at byde velkommen samt holde taler ved kirkehuset.

4.2. Vi diskuterede måltidet til indvielsen af kirkehuset. Formanden er tovholder. Øl, vin og vand.

4.3. Ud over hvad vi har aftalt med organisten, bestiller vi kun Hans Anker Jørgensens foredrag til 
arrangementer, da nogle af arrangements-pengene går til indvielse af kirkehuset.

4.4. Vi diskuterede mødet med provstiet og fordelte opgaverne i deres dagsorden.

4.5. Visionsmøde i sognet. Vi vælger at holde det i efteråret.

4.6. Ø-dagen. der er mange arrangementer lige omkring kirken på ø-dagen, så der bliver nok kaos.

4.7. Formanden gennemgik posten.
Daniel er ikke koda-registreret og vil gerne indspille os en cd med 70 år gammel musik til at 
afspille i kirken uden for gudstjenesten.

5.

5.1-2. Regler for benyttelse af kirkehuset. Jette Porting administrerer udlån af kirkehuset på præstens 
vegne. Jette Porting spørger Peder Gundersen, hvad vi stiller op med kontor til menighedsrådet.

5.3. Formanden står som ansvarlig ved bestilling af nye nøgler til kirkehuset.

5.4. Kun tre mini-konfirmander skal til træf. Vi forsøger at køre med Taxa-Jens.

5.7. Præsten må gerne selv male sit bryggers. Annie Lunde Hansen ønskede, at det skulle være 
professionelt.
Præsten orienterede om et møde i Vipperød samme formiddag med provst, tillidsmand og 
præsterne fra Skt. Nikolai. Præsten assisterer i Skt. Nikolai under præstevacancen til sommer. 
Der er røster fremme om, at Orø kommer til at miste sin præst på sigt, men at sognet bliver lagt 
som bistandspligt på Holbæk. Ved mødet blev der talt om som en mulighed, at udsætte planerne 
ved at Orøs præst en dag om ugen er præst i Holbæk, sandsynligvis fredag, da hun så kan 
hjælpe med et konfirmandhold.

6. Vores eksterne kasserer er i gang og overfører regnskabet nu, så det kan sendes til provstiet. El-klaveret 
er sendt retur.

7. Intet fra kontaktperson.

8.

8.1. Kirkeværgen anskaffer en ny gæstebog til kirken.

8.2. De problematiske gravstedsbreve er endelig rigtige. Jørgen Hansen har nu lavet det nye 
antependium. Jette Porting går ned med nogle flasker vin til ham. Vi er rigtigt glade for det. Det 
tidligere antapendium skal Karen Frederiksen have.

Evt.
Vi har fået en stævning fra smeden i Tjebberup. Ole Nielsen tager den med til Leif Bahn onsdag. Vi 
vedtager, at menighedsrådsmedlemmer kan køre til møder m.m. til den lave kilometertakst.

Alle underskrev protokollen.


