
Åbent Menighedsrådsmøde onsdag d. 10. august 2016 i Kirkehuset. 

Mødt: Poul Hurup, Steen Sejer, Jette Porting, Kirsten Rasmussen, Kirsten Schmidt, Henriette Oxbøll. Der var 
afbud fra Line Porting og Peder Gundersen. 

 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Det dufter lysegrønt af græs”. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Susanne Bram har givet tilsagn om at Orø koret medvirker ved gudstjenesten 1. søndag i advent, og 
aftaler nærmere med præst og organist. Viva kammerkor giver som aftalt julekoncert 2. søndag i advent kl. 
15.00. Honorar kr. 5000,00. 

5. Studietur fra graveren på Nyord. Hun fortalte om studieturen.  

Der er meget ukrudt på kirkegården på grund af regnvejret. Hækkene på kirkegården trænger, Henriette 
kigger på det efter sin ferie. Hun foreslår, at man laver en plan over hækkene, hvilke skal væk? Folk spørger 
om flere bænke. Præsten bestiller tre nye bænke, og beder dem om at sende regningen på papir. Graveren 
vil gerne på kursus i græsplæner. 

6. Kirkeværgen og graveren arbejder på nogle gode løsninger for stierne, så de slet ikke skal hakkes mere. 
Flagpladsen: Et flertal i menighedsrådet ønsker at forære flagpladsen væk, kirkeværgen har kontakt til 
Beboerforeningen, som mulige overtagere. Vi har fået 25.000 kr. til istandsættelse af kirkegårdsmuren. 
150.000 er der sat af til dræn og kloakker, 10.000 til kundetoilettet og 100.000 til at tage hul på 
helhedsplanen. Disse beløb er for 2017. Det vil koste kr. 20.000-25.000 om året at installere en 
hjertestarter på kirkegårdens toilet, fordi den kommer til at hænge frit tilgængeligt hele døgnet. Vi 
besluttede at hænge den i våbenhuset i stedet, så man må ringe 112 uden for kirkens åbningstid.  

Valgbetyrelsen: Steen har skrevet til provstiet, hvornår vi har opstillingsmøde m.m., og Steen sørger for i 
samarbejde med provstiet, at få alle de valgmaterialer, vi skal bruge. Poul og Steen kan modtage 
kandidatlister. Vi ønsker præstens foredrag om Asissi-turen til januar. Menighedsrådet har indkøbt et 
fotoapparat til formålet. 

7. D. 15. september er sidste frist for ansøgning om lønforhøjelse fra graveren, hvis det skal behandles i år. 

8. Intet fra næstformanden. 

9. 1) Præsten fik en manual. 2) Line vil gerne bage nogle boller. Steen sørger for, at der er en til at lave 
kaffe/saft m.m. 3) Præsten orienterede. 4) Prislisten for bryllupper kommer fra provstiet med virkn. fra d. 1. 
januar 2017, men det får ingen betydning, for det er kun for folk uden tilknytning til sognet, og dem vier 
præsten ikke. 5) Høstgudstjeneste bliver søndag d. 2. oktober kl. 10.00 med efterfølgende kirkefrokost, som 
Steen sørger for.6) Mødet med provsten om nyt regulativ for præstegården, Jette starter en mail-
korrespondance for at finde en dato. 7) Forslag til arrangementer sendt ud af præsten pr. mail: Præsten 
forsøger at få dem til at fremføre Højsangen til foråret. 

10. Kassereren fremlagde kvartalsrapporten for 01.01.16-30.06.16, og der var ingen kommentarer.  

11. Mødet ml. graver og –medhjælper bliver nu hver anden måned. 



12. Intet. 

13. Intet. 

Alle godkendte referatet. 


