
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 4. november 2015 kl. 17.00 i Kirkehuset på Orø. 
 
 Til stede var: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette Maja Porting, Kirsten Rasmussen, Per Eldon og Kirsten Schmidt. 
Henriette Oxbøll var mødt som graver og medarbejderrepræsentant. Peder Gundersen var mødt fra 
provstiet. Der var ingen tilhørere. 

Line Porting havde meldt afbud. 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Gud ene tiden deler”. 

2. Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 3. september 2015. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Graveren redegjorde for arbejdet på kirkegården. 

5,1. Kirkeværgen anbefalede at følge Rasmus Juhls forslag om helhedsplan for Orø kirkegård med mindre 
ændringer. Vi skal have lavet affaldspladsen ved kirkegården færdig. Steen og Henriette får det sat i gang. 

5,2. Kirkeværgen ønsker at fratræde som kirkeværge og udtrykte sin glæde over samarbejdet med kirkens 
ansatte i sin tid som kirkeværge. 

6. Vi holder konstituerende menighedsrådsmøde onsdag d. 25. november kl. 16.30. Peder Gundersen 
omtalte Jesper Herbert Nielsens rapport om renovering af præstegården og anbefaler, at vi holder et møde 
med JHN så hurtigt, det er muligt for at gå tingene igennem sammen. 

7. Bortfalder. 

8. Orø koret medvirker ved gudstjenesten 1. søndag i advent kl. 10.00. Lucia bliver fredag d. 11. december 
kl. 19.00. Skolens juleafslutning bliver d. 18. december kl. 9.00. Fra 1. januar 2016 kan den centrale 
kirkebogføring flyttes til Holbæk, præsten vil gerne tilslutte sig den model, hvor attester stadig kan 
udskrives i sognet. Der er også hjælp til menighedsrådene i støbeskeen hos provstiet. Præsten opfordrede 
menighedsrådet til at skrive noget i kirkebladet om menighedsrådsvalget. Præsten finder det, der blev 
skrevet sidste gang, og sender det til Jette. 

9. Kvartalsrapporten for 0101-2015 til 3009-2015 blev fremlagt for menighedsrådet. Revisionsprotokollatet 
af 14/9-2015 blev på menighedsrådsmødet godkendt og underskrevet af menighedsrådsformand og 
kasserer. Budgettet for 2016 blev fremlagt for menighedsrådet. Orø sogns menighedsråd, cvr nr. 56707115 
budget 2016. Endeligt budget afleveret d. 4/11 2015. 

10. Intet nyt fra kontaktperson. 

11. Hvis Line ikke kan, åbner og lukker Steen kirken på lørdag d. 7/11.  

Derefter var mødet lukket. 

 

 


