
Der indkaldes til ordinært 

menighedsrådsmøde onsdag 

d. 05. februar 2014 kl. 17,00 i 

Kirkehuset. 
Mødet er åbent. 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst, sang. 

 

2. Godkendelse af referat fra 

menighedsrådsmødet d.08. januar 2014.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

 

4. Punkter fra formanden: 

1) Fremtidige indsamlinger i Orø kirke, til 

hvem og hvornår. 

 

 

 

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) Visionsmøde med provstiet d. 18. februar kl. 

19,00. 

 

 

 

5. Punkter fra præsten.  

1) Fastelavnsgudstjenesten søndag d. 2. 

marts. 

2) Orientering om sognebørns digitale 

henvendelse og PersonSAG (nyt program til 

personregistrering) 

 

Følgende var mødt: Poul Hurup, Line Porting, 

Steen Sejer, Jette Maja Porting, Per Eldon, og 

Kirsten Schmidt. Henriette Oxbøll var mødt som 

medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt 

nogen tilhørere. Der var afbud fra Sanne Arendse 

Hedegaard. 

 

Referat: 

 

1) Formanden bød velkommen, og vi sang: Her vil 

ties, her vil bies. 

 

2) Vi godkendte referatet. 

 

 

3) Vi godkendte dagsorden. 

 

 

4,1) Vi diskuterede fremtidige indsamlinger i Orø 

kirke. For fremtiden vil vi annoncere indsamlinger 

i kirkebladet og på facebook: hvert andet 

kirkeblad to måneders indsamling til 

menighedsplejen, hvert andet kirkeblad to mdrs. 

officiel indsamling. Steen opretter en konto. 

4,2) Formanden gennemgik posten. 

4,3) Intet nyt. Gravstederne udgør 75% af 

kirkegården. 

4,4) Er defineret. 

 

 

4,5) Vi mødes kl. 18,00 og holder summemøde 

om resultaterne af visionsmødet i efteråret inden 

vi mødes med provstiet kl. 19,00. 

 

 

 

5,1) Henriette køber to klapborde. 

Konfirmanderne hjælper Henriette med at gøre 

kirken klar. 

5,2) Præsten orienterede om det nye PersonSAG 

og personregistrering. 

http://www.menighedsraad.dk/


3) Konfirmandtræf og konfirmandlejr, 

orientering. 

6. Punkter fra kasserer. 

7. Punkter fra kontaktperson. 

1) Tilbud fra kirkesangeren om jubilæums 

koncert 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Punkter fra kirkeværge: 

1) Information om hvordan det går med 

gennemgang af gravsteder, herunder hvad vi 

foreløbig planlægger at gøre. 

 

2) Cypreslus i tuja på kirkegården. 

 

3) Skal vi have en fælles "kiggekonto" til 

kirkegårdssystemet, eller skal dem, der skal kigge, 

have hver deres. 

 

 

9. Eventuelt.  

1) Summemøde i om at puste nyt liv i 

bibelkredsen ved facebooks hjælp, kan vi finde en 

dato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3) Præsten orienterede om konfirmandtræffet 

og konfirmandlejren. 

6) Intet nyt fra kassereren. 

 

7,1) Vi vil gerne have Tines jubilæumskoncert i 

september, og så holder vi noget spisning 

bagefter. Tine skal finde en dato. 

På næste møde skal vi finde en dato for 

oprydning i graverens værksted. Der bliver 

sandsynligvis provstesyn i sidste halvdel af maj. Vi 

har fået en praktikant på kirkegården, og 

kontaktpersonen skal have møde med folk fra 

Vildvorde og gravermedhjælpen, for at vi kan 

blive godkendt til at have elever. 

8,1) Kirkeværgen orienterede om gennemgangen 

af gravsteder. Vi behandler det nærmere, når 

resten af gravsteder er gennemgået. 

 

 

8,2) Der er cypreslus i tujaen på kirkegården. Der 

er gjort skridt til en bekæmpelse. 

8,3) Orientering.  

Græsslåmaskinen bør udskiftes. Ny mikrofon til 

præsten. Kirkeværgen orienterede om nye regler 

for fjernelse af udløbne gravsten. 

 

9) Eventuelt. 

1) Vi holder summemøde d. 18/2 kl. 18,00, hvor 

vi i forvejen har aftalt at holde for-visionsmøde. 

Menighedsrådsmøder for resten af året: 12/3, 

2/4, 14/5, 4/6, 13/8, 3/9, 1/10, 5/11 og 3/12. 

Formanden køber ny pc m.m. til graveren. 

Vi tager ca. 6 med til Stiftsdag d. 30. marts kl. 

13,00 i Roskilde. 

 

Alle underskrev protokollen. 

 

 

 

 

 

 

 



 


