
Referat fra offentligt menighedsmøde d. 6. juni 2009 
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. 
Der var mødt 7 tilhørere.

 
Punkt Referat

1. Velkomst, sang Vi sang: ”Dejlig er jorden”. Formanden bød 
velkommen i det nye kirkehus.

2. Godkendelse af referat fra møde 5/5 Vi godkendte referatet fra sidste møde.

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden (ca. 60! minutter) 

1. Kirkehus
Jeg vil gerne takke menighedsrådet for 
indsatsen omkring kirkehuset, og indvielsen.
Samtidig vil jeg gerne takke alle uden for 
menighedsrådet, der med gaver og stor 
indsats var med til at gøre indvielsen festlig.

Formanden takkede for indsatsen omkr. indvielsen 
af Kirkehuset. Han og Lene havde lavet takkekort til 
giverne af hhv. billede og blomster, som alle 
underskrev.

2. Kirkesyn
Vi skal have kirkesyn inden oktober.
Beslutning om hvornår vi ønsker kirkesyn.

Vi aftalte at afholde kirkesyn tirsdag d. 8. 
September kl. 11-ca.13

3. Arrangementer
Arrangement med Hans Anker Jørgensen 
aftalt til:  25. oktober kl. 15.00
Daniel har indvilliget i at deltage.
Evt. beslutning om Daniels deltagelse i Hans 
Anker Jørgensen arrangement.

Arrangementet med Hans Anker Jørgensen er aftalt 
til søndag d. 25. Oktober kl. 15,00. Daniel spiller til.

4. Referat
Jeg har udsendt referatet af forrige møde i 2 
formater.
Skal vi gå over til det alternative format?

Vi aftalte at gå over til det alternative format, 
formanden har lavet referatet i.

5. Post
Er der forslag til hvordan vi kan gøre 
postlisten offentlig.
Evt. ændring af udseende af postliste og 
offentliggørelse i fremtiden

Ingen beskrivelse af indhold i postlisten, som nu 
offentliggøres, bortset fra tryksager og offentlige 
meddelelser. Der kommer postkasse op ved 
kirkehuset. Nej tak til reklamer. Graveren tømmer 
og lægger post til menighedsrådet på køkken-
bordet, derfra er det vort eget ansvar.

6. Nyt fra formanden
Information om løbende sager

Daniel vil gerne låne os et flygel til kirkehuset, hvis 
vi selv betaler for transporten og forsikrer flygelet. 
Vi tænker over det til næste gang. Ole Nielsen 
forsøger at finde vore forsikringer.

7. Post mm.
Gennemgang af post mm. 

Formanden gennemgik posten. Vi aftalte at slukke 
lyset på kirken i sommertiden og diskutere på 
mødet i august, hvornår vi skal begynde at tænde 
igen. Ole Nielsen mener ikke, at han kan komme til 
budgetsamråd d. 15. juni. Formanden deltager i 
hans sted.
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Punkt Referat

5. Punkter fra præsten (ca. 40 minutter)

1. Samarbejdet med Holbæk. Orientering om, 
hvordan det videre er forløbet, og hvilke 
aftaler, der er truffet.

Præsten orienterede om samarbejdet med Holbæk.

2. Ansøgning om præsteægtefællekonvent for 
Kristian på Nyborg Strand d. 28.-30. August, 
så han kan få hjælp og inspiration til at støtte 
mig i mit arbejde. Mødeafgift, måltider og 
overnatning: kr. 2393, transport. Kr. 410, i alt 
kr. 2803,00.

Der var tre stemmer for: Per Eldon, Jette Porting og 
Lene Hansen, to blanke: Ole Nielsen og Kirsten 
Schmidt, Annie Lunde stemte imod med 
begrundelse i den betrængte økonomi.

3. Regler for brug af Kirkehuset. (De redige-rede 
regler er bilag2_regler_for_kirkehus).
Vedlagt regler som anbefalet af Peder 
Gundersen på mødet d. 22/4 samt diskuteret 
og revideret på mødet den 5. maj 2009.
Evt . beslutning om vedtagelse af regler for  
Kirkehuset.

Regler for benyttelse af kirkehuset ved Orø 
præstegård. Vi vedtog regulativet for kirkehuset 
med rettelser, så vi kan indføre det på 
hjemmesiden og i kirkebladet.

4. Ændring i forhold, der danner grundlag for 
vurderingen af præstens varmebidrag i h.h.t. 
boligcirkulærets 5. Kapitel stk. 3. Kirsten har 
lovet Ole Nielsen at undersøge, hvad præsten 
skal betale i varme pr. mdr. efter at 
præsteboligen er blevet tilsluttet Kirkehusets 
fyr.

Da præsteboligen nu opvarmes ved samme fyr 
som de tjenstlige lokaler (kirkehuset), har præsten 
opmålt boligen efter de i cirkulæret opgivne mål. 
Det blev til 136m2. Formanden sender opmålingen 
til stiftet, og siden skal boligen opmåles af en uvil-
dig person. Der skal opsættes en måler til kalorie-
forbruget i præstegården, så vi kan overveje en evt. 
isolering.

5. Nyt fra præsten. Lene skal bestille udskiftning af det tærede vandrør 
i præstegårdens kælder samt blandingsbatteri i 
badekarret.

6. Punkter fra kasserer

1. Kirkehus
Græs foran det ny kirkehus.

Tilbud på kr. 3.200,00 + moms for at så græs syd 
for kirkehuset, fra Bukkerup Service.

2. Nyt fra kassereren Kassereren fremlagde regnskabet for 1. Kvartal. Vi 
skal have et skab til porcelæn i kirkehuset. Daniel 
har købt et el-klaver til os til kirken. Der har været 
problemer med lys-sensorerne i kirkehuset, men de 
bliver forhåbentlig løst nu.

7. Punkter fra kontaktperson

1. Pinsedag
Pinsedag var der gudstjeneste og 2 
timere senere begravelse. Kirsten 
inviterede de ansatte på frokost i 
præstegården. Det var et rigtigt godt 
initiativ.

Lene redegjorde for initiativ Kristi 
Himmelfartsdag.

2. Nyt fra kontaktperson Vi besluttede at anskaffe en stolevogn til 
kirkehuset. Fra 1/7 bliver alle ansatte aflønnet 
gennem FLØS. Der skal indberettes senest d. 7. i 
måneden for udbetaling næste måned.
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8. Punkter fra kirkeværge

1. Kirkehus
Der mangler skabsplads til porcelæn mm.
Evt. Beslutning om anskaffelse af skab(e)

Beslutning om at anskaffe skabet til køkkenet.

2. Kirkehus
Gulvene synes ikke rengjorte for maling mm.
Hvad gør vi ?

Leif Bahn har lovet, at Carsten Nielsen sender folk 
herover for at afrense gulve for malerklatter.

3. Kirkehus.
På sigt har vi brug for en dybfryser, indtil 
videre må overskydende fra arengementer 
opbevares i dybtfrysere rundt omkring på øen.

Foreløbig ingen dybfryser.

4. Nyt fra kirkeværgen Vi har brug for en presseansvarlig til at sørge for 
plakater i god tid inden et arrangement. Sven Erik 
Lohmann blev foreslået. Lene Hansen vil gerne stå 
som ansvarlig, og Jette Porting vil gerne hjælpe 
med at hænge plakater op.

9. Eventuelt Der skal findes en løsning på problemet med 
arrangementet Islandsk Jazz d. 20/6 kl. 15,00, hvor 
vi mangler nogen til at repræsentere 
menighedsrådet. Kirsten lægger ekstra kirkeblade 
ned i Brugsen. D. 1/7 er der nogle DGI ældre 
mennesker, der føres rundt i kirken. Per Eldon 
spørger Karen Frederiksen, om hun vil vise dem 
rundt.

Derefter var mødet lukket.
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