
Orø,  d. 28. maj 2011 

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 3. maj 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Lene Hansen, som havde meldt afbud. Der 
var to tilhørere.

Dagsorden:  Referat:

1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen, og vi sang:
   ”Du, som gir os liv og gør os glade”.

2. Godkendelse af referat fra det åbne møde den 5. 
april 2011

Vi godkendte referat fra mødet d. 5. april.

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden;
og Annie Lunde Hansen bad om at få et punkt på 
lukket møde.

4. Punkter fra formanden

4.1. Diskussion om beplantning omkring kirkehuset 
mm. fortsættelse fra 5. april.

Eventuel beslutning om videre  
aktiviteter om beplantningen.

Graveren og Kristian Krøger laver en samlet plan for 
plantning omkring kirkehuset med økonomisk 
oversigt til fremlæggele for menighedsrådet, så der 
kan plantes til efteråret. Kristian ønsker løn for 
arbejdet.

4.2. Post mm. Takkemail fra organisten.

4.3. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Vi har sagt farvel til organist Ole Beuchert Olesen 
søndag d. 1. maj, hvor han fik overrakt en 
afskedsgave.

5. Punkter fra præsten

5.1. Nyt fra præsten Formanden giver Bruggisser besked om, at han er 
bestilt til at hugge en sten med ordet ”Fred” til 
askefællesgraven i rosenhaven.
Helbo Hansens tilbud på en elringeklokke er for dyr.
Præsten indhenter tilbud på under det halve til næste 
gang.
Et bryllup er blevet aflyst til d. 14. maj. Hvis 
organisten beder om kompensation, skal han have 
løn for et bryllup.
Næstformanden overrakte formanden en gave i forb. 
m. hans 60 års fødselsdag.
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6. Punkter fra kasserer

6.1. Orientering om regnskabssamarbejdet Kassereren orienterede om regnskabssamarbejdet.

Provstiet er ansøgt om økonomisk hjælp til de øgede 
udgifter i forb. m. at den eksterne kasserer har været 
sygemeldt, og vi har måtte ansætte ny kasserer.

Vi har i ti år betalt for en vandmåler, der ikke findes 
længere, og vil få ca. 20.000 kr. tilbage.

6.2. Kvartals regnskab for første kvartal 2011. Udskydes til næste møde.

6.3. Vi skal senest den 25. maj indberette til prov-
stiet, hvilke større projekter der er i de kom-
mende år og på hvilke områder vi ønsker at 
gøre en særlig indsats.

Vi skal udfylde skema til brug for  
særlige ønsker til de kommende års 
budgetter.

Vi lavede en ny prioriteringsliste til provstiet:

1. Prædikestol,

2. Gamle længe,

3. Orgel,

4. Sakristiets gulv.

6.4. Nyt fra kassereren Intet nyt fra kassereren.

7. Punkter fra kontaktperson

7.1. Ole Olesen spillede for sidste gang til 
konfirmationen d. 1. maj.

Ellen Hess Thaysen ønsker ikke at søge 
stillingen.

Beslutning om stillingsopslag.

Vi skriver i stillingsopslaget, at stillingen er ledig fra 
1. september, men p.gr.a. ferie og afspadsering vil 
menighedsrådet være interesseret i, at en ny 
organist kan spille på vikarbasis indtil da.

7.2. Nyt fra kontaktperson Intet nyt fra kontaktpersonen.

8. Punkter fra kirkeværge

8.1. De nye kirkegårdsvedtægter; vi har fået nye 
kirkegårdsvedtægter fra provstiet.

Vedtagelse af de nye  
kirkegårdsvedtægter

Vi fik i fællesskab udfyldt de nye 
kirkegårdsvedtægter.

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

9.1. Belysning af kirken

Diskussion og eventuel beslutning 
omkring belysning i/på Orø Kirke

Vi fortsætter som aftalt resten af sommertiden, og 

formanden undersøger inden sommertids ophør, om 
vi kan få et pænere, måske reduceret lys til et mindre 
beløb.

10. Eventuelt Ole Nielsen vil rykke Per Ove Jensen om at få kalket 
kirken i år.

Derefter var mødet lukket.

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.
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