
Menighedsrådsmøde onsdag 

d. 04. december 2013 kl. 

17,00 i Kirkehuset. 

Mødet er åbent. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst, sang. 

 

2. Godkendelse af referat fra 

menighedsrådsmødet d.06. november 2013.  

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Punkter fra formanden: 

1) Visionsmødet. 

2) Gennemgang af post m.m. 

3) Nyt fra formanden; information om 

løbende sager. 

4) Fastsættelse af hvem-gør-hvad, efter at vi 

har kigget på vore arbejdsbeskrivelser på 

www.menighedsraad.dk 

5. Punkter fra præsten.  

1) Skolerne har fælles juleafslutning fredag d. 

20. december. Gudstjenesten er kl. 9,00. 

2) Orø sogn og kirkes nye facebook side. 

 

 

   

Følgende var mødt: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette 

Maja porting, Line Porting, Per Eldon og Kirsten 

Schmidt. Henriette Oxbøll var mødt som 

medarbejderrepræsentant. Der var afbud fra 

Sanne Hedegaard. 

 

 

Referat: 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Vær 

velkommen, Herrens år”. Steen blev valgt som 

ordstyrer. 

2. Vi godkendte referatet. 

 

3. Vi godkendte dagsorden.  

4, 1. Vi afholdt visionsmøde, og der er taget 

referat. 

4,2. Ingen post. 

4,3. Intet nyt fra formanden. 

4,4. Punktet udgår. 

4,5. Julekurve. Vi aftalte, hvem der skal have, 

samt hvad der skal være i. 

 

5,1. Præsten redegjorde for skolernes 

julegudstjeneste. 

5,2. Den nye facebookside er en succes, og vi har 

visse forhåbninger til den. 

5,3. Orøstrand anmoder om en gave til børnene, 

præsten finder nogle gode bøger. Steen taler 

med Tessa om Lucia. Kim Sørensen fra Tveje-

Merløse er blevet far i nat, og Orøs præst hjælper 

i Tveje-Merløse med bisættelser i de næste to 

uger. 

http://www.menighedsraad.dk/


6. Punkter fra kasserer. 

 

7. Punkter fra kontaktperson. 

 

 

8. Punkter fra kirkeværge 

1) Forslag til regulativ for kirkeværgen 

(vedhæftet som fil) 

 

 

9. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Vi har fået endeligt godkendt vores budget 

uden kommentarer Vi afventer stadig at sende 

penge til PUGAD. 

7. Vi skal have et punkt på næste 

menighedsrådsmøde om, hvad vi skal samle ind 

til i kirken i fremtiden. Vi tager kontakt til 

Elnebjerg, om vi må donere et juletræ med lys til 

dem til næste jul. 

8. Kirkeværgen fremlagde sit forslag til regulativ 

for kirkeværge, som vi godkendte. Kirkeværgen 

skal have en postkasse på Den digitale 

arbejdsplads, og han vil gerne på kursus for 

kirkeværger. Jan Holmegaard skal have et praj om 

at komme og reparere kirkegårdsmuren, 

Henriette rykker ham 

9. Vi holder et summemøde i januar om at puste 

nyt liv i bibelkredsen ved facebooks hjælp.  

 

Efter mødet holdt vi et kort, uvarslet lukket 

møde. Efter det lukkede møde underskrev alle 

protokollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


