
Menighedsrådsmøde d. 10. februar 2016.  

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

Der var ingen tilhørere. 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: Frydeligt med jubelkor. 

2. Referatet fra mødet d. 6. januar 2016 blev godkendt. 

3. Dagsorden blev godkendt. 

4. Punktet blev behandlet under lukket møde. 

5. Graveren orienterede. 

6. Kirkeværge og graver har haft flere møder om helhedsplanen. Der er endnu brug for nogle justeringer. 
Materialepladsen er lavet færdig, og cykelpladsen er sat i gang.  Der er bestilt specielle låseting til 
kirkedøren, så den stadig ser lige pæn ud når den bliver automatisk. Graveren udleverede låsebrikker til 
alle.  

7. Formanden vil gerne vide, hvor mange penge vi har til arrangementer. Vi tager forslag til arrangementer 
med til næste gang. Præsten spørger Michael Bøving, som har taget kontakt. Præsten spørger Carsten 
Engstrøm.  

8.  Intet nyt fra næstformanden. 

9. Præsten orienterede: Konfirmandtræffet i Roskilde Domkirke onsdag d. 3. februar, hun var afsted med to 
konfirmander. Præsten tager ikke med til fællesgudstjenesten i Holbæk 2. pinsedag. I stedet holder vi 
pilgrimsvandring fra Orø kirke. Præsten skal på studietur til Assisi med præsterne fra Holbæk provsti til 
september, menighedsrådet gav tilsagn om et økonomisk tilskud. I forbindelse med, at kirkebogføringen er 
overtaget af kordegnene i Skt. Nikolai, har præsten tilbudt sin assistance med 20 bisættelser på årsplan for 
Skt. Nikolai og Tveje-Merløse sogne. Biskoppen har bedt provsten og præsterne i Holbæk om at udfærdige 
et regulativ sammen med Kirsten Schmidt.  

10A. Revisionsprotokollatet af 01.12.15 blev fremvist og godkendt.  Kassereren fremlagde det endelige 
regnskab for 2015, som blev godkendt. 

10B. Jette har undersøgt indkøb af service til Kirkehuset. Steen åbner kirkehuset for vinduespudseren, når 
Jette ikke kan.  

11. Peder Gundersen var ikke til stede. 

12. Intet til eventuelt. 

Herefter var mødet lukket. 

 

Efter det lukkede møde blev protokollen læst op og godkendt. 

 


