
Orø,  d. 25. maj 2010 

Referat: Åbent menighedsrådsmøde d. 4. maj 2010 kl. 19:30 i Kirkehuset.

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Som suppleant for Jette Porting var mødt Line 
Porting. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var to tilhørere.

Dagsorden:  Referat: 

1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Det dufter 
lysegrønt af græs.”

2. Godkendelse af referater fra møderne den 13. 
april 2010

Vi godkendte referater fra mødet d. 13. april 2010 
med den rettelse til pkt. 6,2, at der ikke var tale om 
to farvepatroner, men om en farvepatron og en sort.

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden. Line Porting underskrev 
menighedsrådsløftet.

4. Punkter fra formanden

4.1. Tak for støtte da jeg var forhindret til sidste 
møde.

Formanden takkede for støtte og omsorg i forb.m. 
Lisbeth Eldons sygdom.

4.2. Ole beder os tage stilling til såning af græs 
på det resterende areal foran Kirkehuset. 
Det er et meget stort areal vi har, ca. 5000 
kvadratmeter. Ole har fået en pris på 
såning af græs 60.000 kr. Ole afventer 
endnu et tilbud.
Eventuel beslutning om såning af græs.

Ole Nielsen prøver at snakke videre med 
anlægsgartner/entreprenør om lave naturbuske til 
området bag kirkehuset. Vi har fået tilbud på 
anlæg af græs på hhv. kr. ca. 60.000 og 53.000, 
hvilket vi synes var for meget.

4.3. Den 25. maj skal vi have indsendt 
budgetoversigtskema til Provstiet. Så vi 
skal have lavet en prioritering af vores 
projekter, det må vel blive en gentagelse 
fra sidste år med de tilføjelser der er 
besluttet i det forløbne år.
Beslutning om  prioritering til  
budgetoversigtskema.

Vi stemte, om nedrivning af svinehuset skulle stå 
øverst på prioriteringslisten. For stemte Per Eldon, 
Kirsten Schmidt og Line Porting, imod stemte Ole 
Nielsen og Annie Lunde Hansen, Lene Hansen 
stemte blankt. 

For orgelet som 2. prioritet stemte Per Eldon, Ole 
Nielsen, Kirsten Schmidt, Line Porting og Lene 
Hansen, Annie Lunde Hansen stemte for, at det 
skulle være prædikestolen. 

Prædikestolen blev dermed 3. prioritet, 

sikring af sakristi og fundament 4. prioritet,

renovering af våbenhus forsøger vi at klare over 
driften. 

Sikring af gamle længe fik 5. prioritet.

4.4. Orientering om provstesyn d. 1. juni 2010. Der skal være provstesyn d. 1. Juni 2010 kl. 11,00.
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4.5. Post mm. Ingen væsentlig post. Vi vil tage på som punkt på 
næste møde at arrangere en udflugt for 
menighedsrådet m.m..

Som svar på en anmodning om at vente 15 
minutter med at lukke kirken en lørdag, har Lene 
Hansen svaret, at når vi ved det, venter vi 
naturligvis, til et selskab er færdigt med at se 
kirken.

4.6. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Intet nyt fra formanden.

5. Punkter fra præsten

5.1. Nyt fra præsten Foredraget d. 5/5 er aflyst grundet manglende 
tilmelding. 

Vandrørene i præstegården er udskiftet, med 
betydelig forbedring af vandkvaliteten til følge. 

Præsten har lovet provsten at tage to hold 
konfirmander i Skt. Nikolai til næste år, grundet 
SernerPedersens sygdom.

Præsten har modtaget takkekort fra Lisbeth Eldon 
til menighedsrådet.

6. Punkter fra kasserer udgår da kasseren er 
forhindret i at deltage i mødet.

Da kassereren var til stede alligevel, fortalte han 
kort om budgetopfølgningen med den eksterne 
kasserer. Budgettet er ikke overskredet.

7. Punkter fra kontaktperson

7.1. Nyt fra kontaktperson Intet nyt fra kontaktpersonen.

8. Punkter fra kirkeværge

8.1. Vi skal have fastsat tidspunkt for 
anlæggelse af ny Rosenhave/Fælles 
askegrav.
Beslutning om tidspunkt for anlæggelse  
af ny Rosenhave/Fælles askegrav.

Den nye afdeling af rosenhaven/fælles askegrav 
er forberedt nu, mangler kun beplantning. Lene 
Hansen vil spørge Fredy Bruggisser, om han kan 
lave en sten til askefællesgraven.

8.2. Nyt fra kirkeværgen Intet nyt fra kirkeværgen.
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9. Punk fra Annie Lunde

9.1. Orientering om syn gennemgang/syn af 
kirkehuset d. 3. maj 2010
Eventuelle beslutninger i forbindelse med  
gennemgangen af kirkehuset

Synet af kirkehuset er udsat til d. 11. Maj kl. 13,00. 
Kirkeværgen skal skrive en liste om fejl og 
mangler og maile den til Annie Lunde Hansen og 
Ole Nielsen.

10. Eventuelt Der mangler sten til parkeringspladsen ved 
kirkehuset. Perlegruset skal rives af, og der skal 
grus på gårdspladsen ved kirkehuset i stedet.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.

Per Eldon
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