
Referat fra menighedsrådsmødet d. 13. januar 2009. 

Ole Nielsen havde meldt afbud. Som suppleant for Ole Nielsen var Hanne Duelund Larsen indkaldt. 
Ellers var alle mødt frem til menighedsrådsmødet.

1. Vi startede med at synge ”Dejlig er den himmel blå”.

4. Hanne Duelund Larsen underskrev menighedsrådsløftet.

2. Lene Hansen bad om at få protokolført, hvor mange tilhørere, der var til stede. Der var 9 
tilhørere. Vi godkendte referater fra møderne d. 9. december og fra det ekstraordinære 
menighedsrådsmøde d. 19. december.

3. Vi godkendte dagsordenen.

5. Kirkebladet vil i fremtiden dække to måneder af gangen. Præsten bad om materiale til det næste 
kirkeblad senest d. 27. januar.

6,1. Til næste gang behandler vi organistens lønspørgsmål under lukket møde.

6,2. Lene Hansen har oprettet en mobiltelefon med det tidl. kirkegårdskontors nummer, så telefonen 
kan tages kontinuerligt.

7. Kirkeværgen og graveren har været til møde med Henning Hansen om gravsteder, fordi der har 
været en del fejl i opkrævningerne. Annie Lunde Hansen afleverede papirer på et nærmere bestemt 
gravsted til kirkeværgen. Lene Hansen bad om et kort, lukket møde efter menighedsrådsmødet, 
fordi der var kommet et nødvendigt punkt. Det vedtog vi. Lene Hansen foreslog en bærbar PC til 
graveren med forbindelse til Henning Hansens PC, dog så der kun kan rettes fra Henning Hansen. 
Grundet fejl i girokortene kan folk midlertidigt betale for deres gravsteder på Orøkontor.

8,1. Vi gennemgik forretningsordenen og besluttede, at formanden skal indføje ændringerne til 
næste møde, hvor vi underskriver forretningsordenen.

8,2. Formanden inviterer til uformelt møde tirsdag d. 27/1 om mål og midler for et aktivitetsudvalg.

8,3. Vi aftalte at holde kirkekaffe den første søndag i hver måned, og bekendtgør det i kirkebladet.

8,4. Honorarer udsættes til næste møde.

8,5. Vi fastsatte menighedsrådsmøder året ud.

8,6. Formanden har ændret i vejkirkeplanen, og graveren står som kontaktperson.

8,7. Vi fortsætter medlemskabet i Landsforeningen af menighedsråd.

8,8. Provstiet har inviteret til fælles visionsdag. Formanden, næstformanden og præsten tager af 
sted.

9. Formanden gennemgik posten. Der var takkebrev fra Karen Frederiksen for julekurven.

Herefter lukket møde vedr. personspørgsmål.

Alle underskrev protokollen.


