
Referat fra menighedsrådsmødet d. 7. april 2009. 

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Der var mødt 5 tilhørere.

1. Vi sang ”Påskeblomst”.

2. Der tilføjes et notat til referat fra 24. Marts:
det var løn-regnskabet, der var fejl og mangler i. 
Vi skal have lagt regnskabet om fra Skovbo Data til Brand Soft.
Derefter godkendte vi referaterne fra menighedsrådsmødet samt det offentlige regnskabs- og
budgetmøde, men
Ole Nielsen ønskede lige tydeliggjort, at det ikke var kalkning af hele kirkegårdsmuren, vi havde
diskuteret, kun fugen i den rå kampestensmur.

3. Vi godkendte dagsorden.

4.

1) Vi underskrev forretningsorden.

2) Vi gennemgik forslag til arrangementer, vi må forsøge at spare, så vi kan finde lidt penge til
gardiner og service.
Vi vil forsøge at invitere biskoppen til at holde gudstjeneste i forb. m. indvielsen af Kirkehuset
d. 1. Juni, 2. Pinsedag kl. 10,00.

3) Der er installeret ny varmtvandsbeholder i præstegården efter enighed i menighedsrådet pr. mail.
Beholderen er på 200 l, og 
beløbet skal tages på driften på budgettet.

4) Vi holder fast ved torsdag d. 14. Maj kl. 19,00 til mødet med provstiet, men Annie Lunde Hansen
kan ikke komme.
Suppleant indkaldes af formanden. 

5) 5. Maj lader vi kirken stå åben til fremvisning m. Karen Frederiksen, og låser den, når vi kører til 
menighedsrådsmøde.
Karen Frederiksen orienteres om bryllup d. 16. Maj kl. 11,30, så hun kan planlægge en fremvisning 
efter det.

6) Jette Porting og Kirsten Schmidt tager til Landsforeningen af menighedsråds årsmøde d. 12.-14. Juni.

7) Formanden gennemgik posten.

5.

1) Kirkebladet skal i trykken.
Præsten holder foredrag om sine bøger i Kirkehuset onsdag d. 10. Juni kl. 19,00.
Ole Nielsen sender pr. mail en opfordring til at melde sig til kalkning af fugen i kirkemuren, så den
kan komme med i kirkebladet.

2) De fire varslede konfirmationer er nu nede på to: 3/5 og 8/5. 
2. Pinsedag holder vi gudstjeneste på Orø i stedet for at gå med i fællesgudstjenesten i Holbæk
Provsti.
Præsten holder igen åbent hus til Åben-ø arrangementet d. 7. Juni.
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Der var takkekort fra Annie Lunde Hansen for venlig deltagelse i forb. m. hendes mands død.
Hun takkede graveren personligt for en smuk løsning med blomsterne på kirkegården.

6.

1) Organisten får lov til at indkøbe et nyt el-klaver til max. kr. 9.000,00.
Desuden opbevarer Karen Frederiksen et el-orgel, menighedsrådet har fået forærende.
Daniel kigger på det.

2) Den nye eksterne kasserer overtager først vores regnskab fra uge 22, så Lene Hansen og Ole Nielsen
fortsætter deres regnskabsarbejde indtil da.

7.

1) Vi giver Daniel ret til at give privat klaver/orgelundervisning i kirken.
Han må indregne kørselspenge i betalingen for undervisningen.
Der er problemer med adresseændring fra Bygaden 76. Ingen kan klandres.

8.

1) Der har igen været problemer med Holbæk Kirkegårdes varetagelse af Orø Kirkegård.
Lene Hansen indkalder til et møde med Henning Hansen, graveren og menighedsrådets formand.

Derefter var mødet lukket.

D. 5. Maj skal vi finde et andet lokale til menighedsrådsmødet. Lene Hansen spørger i Værestedet. Ole 
Nielsen skriver et pænt svar til Britta på hendes henvendelse vedr. regnskabet.

Alle underskrev protokollen.
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