
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 6. januar 2016. 

 

Til stede: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette Maja Porting, Line Porting, Kirsten Rasmussen og Kirsten Schmidt. 
Desuden var graveren mødt samt organisten. Peder Gundersen var mødt fra provstiet. Der var en tilhører. 

 

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

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Organisten bad om at få forhandlet sin løn, og skal have et møde med formanden og kontaktpersonen. 
Hun vil også gerne mere på banen ang. koncertarrangementer. Organisten fremsender skrivelse. 

5. Graveren orienterede. 

6. Vi udsætter behandlingen af helhedsplanen til mødet i februar. 

7. Intet nyt fra formanden. 

8. Intet nyt fra næstformanden. 

9. Den elektroniske kirkebogføring/cpr er flyttet til kordegnen i Skt. Nikolai i Holbæk. I stedet forsøges en 
bistandsordning, hvor Orø-præsten via regulativ overtager et nærmere bestemt antal bisættelser i Skt. 
Nikolai og Tveje-Merløse. Dette behandles ved møde med provsten og de berørte præster i marts måned. 

10,1. Renoveringen i kirketårnet er begyndt, og det skal være færdigt i løbet af januar. Steen har bedt Lasse 
om at renovere lågen i kirkemuren ud mod Bygaden, der er også ønske om et rækværk til dårligt gående. 
Henriette og Steen sørger for at få det lavet. De ser ligeledes på cykelparkering. Vi skal bruge debitorkort i 
fremtiden, når vi handler i Brugsen. Jette undersøger muligheden for nyt service i kirkehuset. Lampen på 
våbenhuset er koblet på resten af kirkebelysningen.  

10,2. Intet nyt fra kontaktpersonen. 

11. Gravermødet: De skal atter mødes d. 2. februar. Peder Gundersen fremlagde oplæg, som blev tiltrådt af 
menighedsrådet, til plan for istandsættelsesarbejder i Orø Præstegård, forår 2016.  

12. Steen tager til møde i Distriktsforeningen d. 4. februar i Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65.  

D. 27. januar skal vi til et møde i regnskabssamarbejdet om valg af ny formand. 

Præsten læste referatet op for alle tilstedeværende. 

 


