
Referat fra ordinært 

menighedsrådsmøde onsdag 

d. 02. april 2014 kl. 17,00 i 

Kirkehuset. 

Mødet er åbent. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst, sang. 

2. Godkendelse af referat fra d. 12. marts 2014.  

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Punkter fra formanden: 

1) Post. 

2) Nyt fra formanden; information om løbende 

sager. 

5. Punkter fra næstformand. 

6. Punkter fra præsten/sekretæren. 

1) Middelaldergudstjeneste d. 27. juli ved 

Benedikte Brisson. Hvem sørger for hvad? 

2) Hvem skriver indkaldelse d. 30. juli i 

sekretærens ferie? 

3) Skal vi aftale en dato for rundvisning/oplæring 

i kirken? 

4) Nyt fra præsten. 

7. Punkter fra kasserer. 

 

 

 

Følgende var til stede: Poul Hurup, Line Porting 

Lind-Hansen, Steen Sejer, Kirsten Rasmussen, Per 

Eldon og Kirsten Schmidt. Der var afbud fra Sanne 

Arendse Hedegaard og Jette Maja Porting. 

Henriette Oxbøll var mødt som 

medarbejderrepræsentant. Der var ingen 

tilhørere. 

 

Referat: 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang ”Den 

grund, hvorpå jeg bygger”. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4,1. Vi behandlede den rundsendte post. 

4,2. Der er købt elektronisk udstyr til graveren, så 

hun skulle være opdateret. Formanden har 

modtaget rapport fra gravermedhjælpen om, 

hvordan det er at have en elev. 

5. Intet nyt fra næstformanden. 

6, 1. Vi kan ikke stå for munkeoptoget. Det 

meddeler præsten Ole Nielsen., men hvis han kan 

skaffe nogle munkesangere, vil vi gerne betale 

halvdelen af deres honorar. 

6,2. Vi flytter menighedsrådsmødet i august til 

onsdag d. 13. august. 

6,3. Vi afventer. 

6,4. Intet nyt fra præsten. 

7. Der var underskud i regnskabet fra 2013 på 

lønningssiden p.gr.a. årets særlige beskaffenhed; 

dronningebesøg m.m., der er taget højde for det i 

2014. Kassereren fremlagde årsregnskabet, og vi 

godkendte og underskrev det.  Der er oprettet en 

grundkonto, hvorfra man kan støtte forsk. tiltag 

på øen. Det skal skrives i kirkebladet. Projektet  



 

 

8. Punkter fra kontaktperson. 

1) Husk fælles oprydning i graverens værksted d. 

2/4 kl. 15,30. 

2) Simon Bordal og ”Engle om natten” vil gerne 

spille i Orø kirke d. 17. august. Kl. 14,00. 

9. Punkter fra kirkeværge 

 

 

 

 

 

 

 

10. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med jordvarmen fortsætter. Kassereren 

fremlagde budgettet for 2014.  

8. Vi har kigget i skur og kælder og overvejet, 

hvordan vi griber oprydningen i graverværksted 

og præstegårdens kælder an. Vi skal finde én dag 

+ et par trailere eller tre. 

 

 

9. Kirkeværgen har modtaget to skilte til højen. 

Graveren har været på kursus i Brand Soft, og vi 

har nu mulighed for at knytte hende til cpr, så det 

gør vi. Kirkeværgen vil gerne have en opdate 

konto, så han kan hjælpe med regningerne. Vi har 

fået en ny græsslåmaskine. Kirkeværgen beder 

Torben i Næsby om at lave et lynhurtigt tilbud på 

en trætrappe til præstegården efter aftale med 

præsten. Bo Møller skal rive den gamle 

betontrappe ned og den nye trappe op inden 

provstesynet. Kirkeværgen rykker Uffe for 

kragetræer. 

10. Vejkirkepjecerne er kommet.  Vi skal have 

nogle nye duge. Per bager boller til Mariæ 

bebudelse. 

 


