
Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. april 2010.  

 

 

 

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Per Eldon, der havde meldt afbud. Som suppleant var 

Poul Hurup indkaldt. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 

 

1. Næstformanden bød velkommen. Vi sang: ”Lyset er kommet”. 

2. I pkt. 9,1 i referatet fra 2. Marts 2010 rettes: ikke Orøkontoret, men Marliese oversætter til tysk og 

engelsk. Ellers godkendte vi referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4,1. Ole kontakter en, der kan anlægge græsplæne ved Kirkehuset så billigt som muligt. 

4,2. Samtidig skal der sås græs på stien langs præstegårdsjorden. 

4,3. Lars Foverskov skal have et brev fra næstformanden, om han vil beskære hegnet oppe ved museet, og til 

hvilken pris. 

4,4. Præsten beder Jens Johan Dahlkild om at menighedsrådet får tilsendt teksten til de ting, han vil sige om 

kirken ved fremvisning. 

4,5. Præsten tager kontakt til ”Mercy Ships” om et foredrag i juni, hvor vi kan samle ind to søndage inden 

mødet, samt give et beløb som ”honorar”. Vi vil gerne have Storekoret fra Skt. Nikolai med organist Hanne 

Nebeling til at deltage ved gudstjenesten d. 29/8. 

4,6. Intet nyt fra formanden. 

5,1. Præsten får lov at indkøbe 40 stk. ShinHan tusser efter eget valg til kr. 725,00 til arbejdet med     

kirkebladet. 

5,2. Præsten fik bevilget et hegn med stolper og fem snore oppe ved museet. Nede ved indgangen startes med 

et ”Privat område”-skilt. 

5,3. Orø menighedsråd holder kirkekaffe efter gudstjenesten på ø-dagen en times tid. Præsten giver 

rundvisning i kirken kl. 14,00 og 15,00. 

5,4. Præsten orienterede om sine tanker vedr. konfirmandundervisningen til næste år. 

5,5. Orienterende punkter: a) I præstens ferie fra 10. maj til 21. maj bor kollega Claus Muld med familie i 

præstegården. b) Til fællesgudstjenesten i Holbæk 2. Pinsedag forsøger vi at etablere en grad af fælleskørsel. 

c) Menighedsrådet gav en buket til Volmer Noppenaus begravelse. d) Per Eldon hilser og takker for buket til 

Lisbeth Eldon. e) Arbejdet med vandrørene i præsteboligen er i gang. f) Præsten er forhindret i at deltage i to 

menighedsrådsmøder d.7/9 og d. 5/10 af tjenstlige grunde. 

6,1. Kassereren gennemgik regnskabet. 

6,2. Intet nyt fra kassereren. Annie Lunde Hansen fik bevilget to farvepatroner til sin printer. 

7,1. Graveren har skrevet under på en tro-og-love erklæring til provstiet om, at hun ikke tager sin 

mobiltelefon med hjem (- multimediebeskatning). 

8,1. Kirken bliver kalket i 2011, muren og præstegården i 2012. Lene indhenter tilbud til at få gjort det 

snarest. 

8,2. Intet nyt fra kirkeværgen. 

9. Eventuelt: Ole, Jette og Poul Hurup er forhindret i at deltage d. 4. Maj. 

 

Derefter var mødet lukket. 

 

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen. 

 

 

 

 


