
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag 11. oktober 2017 klokken 17 i Kirkehuset 

Mødt:  Poul Hurup, Steen Sejer, Line Porting, Peder Gundersen - medarbejderrepræsentant Henriette 

Oxbøll 

Afbud fra: Jette Maja Porting og Kirsten Rasmussen 

1) Formanden bød velkommen, vi sang ‘Solen er så rød, mor’ fra Kirkesangbogen 

2) Referat fra september 2017 er godkendt 

3) Dagsorden er godkendt 

4) Organist ønsker en Koralbog til Den Danske Salmebog - denne er bestilt.  

Jette sørger under sit fravær for kommunikation mellem vikarierende præster og personale. 

Der skal findes en kirkesanger til bisættelse 20/10 - Henriette og Tine er tovholdere, organist er 

fundet. 

5) Webmaster kontaktes for at fjerne kontaktperson fra websitet, og erstatte det med kirkeværge - 
Poul er tovholder. 

Kirkeværge og graver har påbegyndt risikoberegning af gravsten, der hentes hjemfaldne gravsten 

fredag 13/10. Menighedsrådet følger udviklingen på provstiplan. 

6) Vedr. udskiftning af platonplader ved kirken - Steen er ved at udarbejde en skrivelse til provstiet 

vedr. økonomien - Steen er tovholder. 

Vedr. helhedsplan - Steen og Henriette arbejder videre. 

Fibia - er installeret og fungerer. 

7) Status på lydanlæg - dette er installeret og fungerer 

Vedr. degnegudstjeneste - vi vil gerne gøre ét forsøg - vi vil gerne vide dette i god tid i forvejen, 

mindst 1 eller flere måneder - vi kan ikke acceptere dette som noget fast tilbagevendende - Peder 

Gundersen tager dialogen med Detlef von Holst 

8) VIVA koret onsdag 06/12 klokken 20 - Line bekræfter dette. 

Trio til Tiden - lørdag 16/12 klokken 15 - dette er bekræftet. 

Lucia 13/12 klokken 19 - der stilles ikke præst til rådighed - Steen tager kontakt til Mai-Britt, Line og 

Steen er tovholdere for ‘kaffe-mik’ mm. i Kirkehuset efterfølgende. 

Der skal tjekkes op på dato for Orøkoret - Line og Jette er tovholdere 

Skolens julegudstjeneste 20/12 klokken 9 - vi forventer, at Detlef von Holst er tovholder for 

præstevikar til denne dag. 

Julegudstjenester 24/12 - vi forventer, at Detlef er tovholder for præstevikar til denne dag. 

Kirkebladet - Line skriver et indlæg, Poul skriver om Allehelgen, Peder Gundersen er tovholder for 

datoer til gudstjenester november/december 

9) Vedr. konfirmandunderviser - Detlef von Holst arbejder på sagen. Der må påregnes merudgift. 

Graveren udbeder sig en navneliste over konfirmander og vil så bistå med at ‘krydse af’ når 

konfirmanderne har været i kirke. 

10) Revisionsprotokollatet af 13/09 2017 vedr. årsregnskab for 2016 blev fremlagt for menighedsrådet. 

Der var ikke kommentarer til det fremlagte regnskab og det godkendes den 11/10 2017 ved 

underskrift af menighedsrådet.  

Ligeledes fremlægges et budget for 2018, hvor menighedsrådet har godkendt det under følgende 

påtegning: Orø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 56707115, Budget 2018, endelig budget afleveret den 



02-10-2017 11:06 

Status på budget for 2017 er fremlagt. 

11) Der arbejdes ikke på kirkegården på Orø om lørdagen. 

12) Intet nyt 

13) Intet nyt 

 

 

 

 

Orø, onsdag 11/10 - 2017 

Referent Line Porting 

 

 

 


