
10-04-2017 Menighedsrådsmøde på Orø i Kirkehuset kl. 17. 

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

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Det dufter lysegrønt af græs.” 
2. Vi godkendte referatet fra sidste møde. 
3. Vi godkendte dagsorden. 
4. Vi tager et lukket møde bagefter. 
5. Graveren fortæller: ”Vi har fået lukket 8 gravsteder og lagt rullegræs, som har åbnet nye 

muligheder. Kundetoilettet har fået en makeover. Kristian i gang med at klippe alle de små hække, 
og bagefter kan de genbruges til, når der skal plantes efter sommer. Arbejdstilsynet har været på 
besøg, og de var godt tilfredse. Der er set rotter på kirkegården, og kirkeværgen anmelder det på 
borger.dk.  

6. Planen for kirkekalkningen foreligger. Orø står på fra uge 24 til uge 26. Graver og kirkeværge har 
lavet et udkast til helhedsplanen, Steen fremlagde en tegning, og vi diskuterede belægning.  

7. Vi snakkede julehjælp og konfirmationshjælp, og Steen lovede at spørge i regnskabssamarbejdet, 
hvordan de gør hos dem. Vi skal have lavet MobilePay til indsamlinger i kirken. Skolelederen beder 
om, at vi holder et førstehjælpskursus for 15 børn og to lærere. Steen tager kontakt til Mai-Britt og 
sætter det i værk. Vi kan godt skrive alment, at vores kollektindsamling bliver i sognet og går til 
forskellige ansøgninger samt julehjælp. 

8. Intet. 
9. Vi skal have noget kaffe og kage nede i tårnrummet efter Højsangen søndag d. 28. Maj kl. 15.00, 

det står Jette og Steen for. Steen og Kirsten står for kaffen efter gudstjenesten Pinsedag (Orødag). 
10. Menighedsrådets to tegningsberettigede er Poul Hurup og Steen Sejer. Kassereren fremlagde 

regnskabsrapporten for 010117-310317, som godkendtes. 16/5 er der turister i kirken kl. 13.15. 
Regnskabsinstruks for Orø kirkes kasse gennemgået, underskrevet og godkendt. 

11. Arbejdstilsynet anbefaler, at vi laver noget, der aflaster i forb. M. behandlingen af den tunge 
jordkasse. Steen foreslår en rampe ved kapellet.  Vi har fået en grøn smiley på deres hjemmesiden. 
Steen Langvad har anmodet om at måtte udstille sine billeder på Orødagen og måneden frem. Jette 
undersøger, om det er den samme udstilling som i april. 

12. Intet. 
13. Intet. 

Referatet blev læst op og godkendt. 

 


