
Orø,  d. 25. september 2010 

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. september 2010 kl. 19.30 i Kirkehuset

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Lene Hansen, som var blevet syg.
Som suppleant for Jette Porting var Poul Hurup mødt.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var ingen tilhørere.

Dagsorden:  Referat:

1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Nu flammer 
skoven” af Johs. Johansen.

2. Godkendelse af referat fra møderne den 
10. august 2010

Vi godkendte referaterne fra menighedsrådsmødet
d. 10. august 2010. 

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden. Henriette Oxbøll 
bemærkede, at hun havde noget til punktet 
”Eventuelt”.

4. Punkter fra formanden

4.1. Gennemgang af visionsmødet d. 12. 
september.

Formanden orienterede om visionsmødet d. 12. 
september.

4.2. Orientering om formandsmødet. Formanden orienterede fra formandsmødet i 
provstiet.

4.3. Oplysning om pris for billig projektor til 
powerpoint mm.
Eventuelle beslutninger om anskaffelse  
af projektor.

Formanden oplyste om priser på projektor, der kan 
virke sammen med præstens bæbare pc.
Indtil videre beslutter vi at købe en projektor til ca. 
kr. 5000 til næste år.
Den skal være til at bruge efter menighedsrådets 
forskrifter.

4.4. Post mm. Formanden gennemgik posten, samt orienterede 
om nyheder på menighedsrådets ITskrivebord.
På formandsmødet modtog han 
”Tersløsesangbogen”, som han gav præsten.
Et kritisk brev fra et sognebarn om 
arrangementerne.

4.5. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Ingen løbende sager. Næste gang: konkrete forslag 
fra visionsmødet tages op på næste ordinære 
menighedsrådsmøde.
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5. Punkter fra præsten

5.1. Nyt fra præsten Der bliver 4 konfirmander i år, præsten holder 
konfirmandlejr i Kirkehuset hele ugen i uge 45, med 
konfirmandtræffet i Roskilde tirsdag d. 9/11 kl. 
15,30. Takkebrev fra præstens mand for 
præsteægtefællekonventet i Nyborg. 
Præsten skal forsøge at fremskaffe cprnummer på 
foredragsholderen fra Mercyships.

6. Punkter fra kasserer.

6.1. Vi skal have fastsat dato for budgetmøde.
Eventuel beslutning om dato for 
budgetmøde.

Vi holder budgetmøde d. 26. oktober kl. 19,30, og 
offentligt budgetmøde ved menighedsrådsmødet d. 
2. november. Samtidig vil vi lægge budgettet ud på 
hjemmesiden og i våbenhuset og gøre opmærksom 
på det i kirkebladet.

6.2. Hvad skal vi gøre med gravsteder der er 
udløbet?
Eventuel beslutning om behandling af  
udløbede gravsteder

Vi diskuterede behandling af udløbne gravsteder.

6.3. Nyt fra kasseren Lønregnskab m.m. lægges over til kassereren i 
lønningsregnskabet i TvejeMerløse, men i 
samarbejde med Solveig. Orø kommer til at betale 
kr. 5000 mere for at få ført regnskabet. Der er 
telefontid ma., ti., ons., og to. mellem 9 og 10 hos 
Solveig.

7. Punkter fra kontaktperson 7.1 OG 7.2 Udskudt til næste møde.

7.1. Orientering om møde for kontaktpersoner.

7.2. Nyt fra kontaktperson

8. Punkter fra kirkeværge

8.1. Orientering om forslag til nye 
kirkegårdsvedtægter og vedtægter for brug af 
kirken, samt takster.
Eventuel beslutning i forbindelse med 
ovenstående.

Der er kommet faste kirkegårdsvedtægter og 
vedtægter for brug af kirken fra provstiet.

8.2. Problemer med oliefyret i kirkehuset / skorsten, 
der mangler en termostat i skorstenen.
Eventuel beslutning om hvad vi gør.

Udskydes til næste ordinære møde.

8.3. Nyt fra kirkeværgen Intet nyt fra kirkeværgen.
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9. Eventuelt Vi sætter en seddel op ved den lille røde postkasse 
i kirken, at pjecerne er gratis, men hvis man har lyst, 
kan man lægge et bidrag til trykning af pjecerne. 
Desuden fortsætter vi med at lade Orøkontoret 
trykke pjecerne. Formanden orienterede om evt. 
indkøb af modem til internet til præstens bærbare 
pc. Poul Hurup tilbyder at hjælpe præsten med web
mail til Kirkeministeriet.
Tilføjelse til 8,2. Annie Lunde Hansen har rettet 
henvendelse til Leif Bahn, der vil undersøge 
forholdene omkr. den manglende termostat i 
skorsten.

Alle underskrev protokollen.
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