
Orø,  d. 24 juli 2011 

Referat fra ordinært åbent menighedsrådsmøde
tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19.30 i Kirkehuset

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet, på nær Jette Porting, som havde meldt afbud. Det 
kunne ikke nås at indkalde stedfortræder.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant.
Der var ikke mødt nogen tilhørere.

Dagsorden:  Referat:

1. Velkomst, sang Formanden bød velkommen, og vi sang: I al sin 
glans, nu stråler solen.

2. Godkendelse af referat fra det åbne møde den 3. 
maj 2011

Vi godkendte referatet fra det åbne møde d. 3. maj.

3. Godkendelse af dagsordnen Vi godkendte dagsorden.

4. Punkter fra formanden

4.1. Post mm. Der er budgetsamråd d. 9/6.
Formanden har været til formandsmøde.

4.2. Nyt fra formanden
Information om løbende sager.

Jette Porting arbejder videre med nøglerne hhv. kode 
med kort til kirkehuset.
Der er udskiftet tre cylindre til låse i præstegården.
Martin Bruggisser har sammen med en anden 
billedkunstner udsmykket tårnrummet i kirken i forb. 
m. åben ø dag.

5. Punkter fra præsten

5.1. Alterbilledet.
Det er i meget dårlig stand, for det første er 
det møgbeskidt, for det andet er det plettet af 
stearin fra alterlysene og for det tredje er der 
mange små afskallinger. Billedet er ikke så 
gammelt, kun fra 1836, og det har ingen 
signatur, så Nationalmuseet viste det ingen 
interesse. Men det er et udmærket billede, og 
det er synd, at det bare får lov at gå til.

Vi beder Kristian Krøger om at rense og restaurere 
alterbilledet for ca. kr. 2000, og hænge det op igen til 
hver gudstjeneste under restaureringen.

5.2. Organisten.
Susanne Kammersgaard, der har spillet i 
Ferslev-Vellerup i 19 år, er interesseret i at 
søge organiststillingen på Orø. Hun spillede 
ved gudstjenesten i dag, søndag, og skal 
spille igen på søndag til Åben ø-dag. Hun 
kender orgelet og hun kender Tine særdeles 
godt, og de arbejder godt sammen. Desuden 
er hun dygtig. Hun holder ikke de relevante 
blade, så jeg har sagt, at hun kan få 
stillingsopslaget tilsendt. Det håber jeg er OK.

Den organist, der var interesseret i stillingen har 
trukket sig.
Vi laver et opslagsudvalg med Lene, Per og 
præsten, evt. indkalder til ekstraordinært 
menighedsrådsmøde, så vi kan få slået stillingen op 
snarest til tiltrædelse d. 1. oktober.

5.3. Nyt fra præsten Præsten orienterede om åben ødag, samt om MC
gudstjenesten d. 28/8 kl. 10,00. Ringeklokken til 
præstegården afventer.
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6. Punkter fra kasserer

6.1. Orientering om regnskabssamarbejdet Ole Nielsen oplæste indkaldelse til møde i 
regnskabssamarbejdet på tirsdag.
Han fremlagde regnskabet for 1. kvartal 2011. Det er 
ikke umiddelbart gennemskueligt, og kassereren vil 
bede den eksterne kasserer om enkelte 
specifikationer.

6.2. Nyt fra kassereren Det første udkast for anlægsrammerne til 2012 er 
kommet, og vi er blevet beskåret med kr. 40.000,00 i 
forhold til sidste år.

7. Punkter fra kontaktperson

7.1. Nyt fra kontaktperson Kontaktpersonen undersøger om hjertestartere og 
hjertestarterkurser til graveren.

8. Punkter fra kirkeværge

8.1. Nyt fra kirkeværgen Vi har fået bænke på kirkegården samt 
reklamestander.

9. Eventuelt Der har været ønske fra Karen Frederiksen om at få 
plantet påskeliljer ved buskene udenfor kirkemuren.

Alle underskrev protokollen.
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