
Referat fra menighedsrådsmødet onsdag d. 6. maj 2015 kl. 17.00 i kirkehuset. 
 

 

Til stede var: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette Maja Porting, Line Porting og Kirsten Schmidt. Kirsten 

Rasmussen havde meldt afbud. Per Eldon var mødt som kirkeværge, Henriette Oxbøll var mødt 

som graver og medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt nogen tilhørere. 

 

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

2. Vi godkendte referat fra menighedsrådsmødet d.8. april 2015. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Graveren orienterede: Henrik Iversen går af ved skoleårets slutning, så vi får et problem med 

snerydning. Vi holder øje med ny pedel på skolen, så vi kan tage kontakt vedr. snerydning. Tømrer 

Lasse Busk-Clausen skifter knækkede vinduer i kirken. Busk-Clausen skal tjære lugerne på tårnet, 

mens skal lige aftale prisen med Steen. Graveren foreslog at mindske antallet af kirkeblade i januar-

april og så øge antallet i sæsonen.  I uge 33 og 34 kommer mureren fra Mørkøv og kalker kirken, 

det skal Kristian orienteres om. Der skal bestilles en til at slå græsset i Henriettes ferie. Henriette 

må bede Holbæk Skt. Nikolai kirkegård om at slå græsset. Henriette må købe en treben til at hæve 

gravsten med. 

5. 1) Formanden har sørget for, at graveren har fået autorisation til at udføre menighedsrådets 

beslutning ang. dårlige betalere som aftalt ved menighedsrådsmødet d. 8. april 2015. 

2) Ang. dårlig lugt i kirkehuset; vi skal huske at skylle systemet igennem, når vi har 

menighedsrådsmøde. 

6. Formanden havde kun et punkt under lukket møde. 

7. Containeren til tømning af vandskadet indbo i præstegårdens kælder udsættes indtil præsten siger 

til. 

8. 1) Præsten kan skaffe organister efter et rimeligt honorarkrav, ud over det må der rekvireres to 

kirkesangere i stedet. Jette forsøger at skaffe en harmonika m.m. til på søndag. 

2) Præsten orienterede om son deltagelse i stiftspræstestævne. 

3) Line bager kage til juniorkoret. 

4) Per står for kirkekaffen til Orødagen. 



5) Et sognebarn har udtrykt frustration over mangelfuld orientering i forb. m. erhvervelse af 

gravsted. Vi skal have lavet den gravstedsfolder hurtigst muligt. 

9. kassereren fremlagde kvartalsrapporten for første kvartal. Det ser fint ud. Kassereren efterlyste 

ønsker for istandsættelser omkr. kirken. Vi har fået driftsrammerne. 

10. Intet nyt fra kontaktperson. 

11. Hvis Per ikke kan lave kirkekaffe, sender han præsten en mail, som så efterlyser vikar på 

facebooksiden. Hvis ingen melder sig, aflyser vi. Under henvisning til referat af 4/2-2015, punkt 4. 

afsnit 5, hvor personer er nævnt relaterende til hændelse, trækkes udtagelsen tilbage og beklages. 

 De fremmødte godkendte referatet. 


