
Zoom menighedsrådsmøde i Orø Menighedsråd onsdag d. 3. november 2021 kl. 17.00 

 

Til stede var: Poul Hurup, Søster From, Line Porting, Jette Maja Porting, Elise Hougaard og Kirsten Schmidt. 
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 

1. Jette Maja Porting inviterede og lukkede os ind. 
2. Vi godkendte referatet. 
3. Vi godkendte dagsorden. 
4. Vi har fået besked på, at vi skal slå organiststillingen op. Kirsten undersøger, hvor mange 

handlinger, der har været i årene 2017, 2018 og 2019 fordelt på højmesser, bisættelser m.m., og 
Søster undersøger, hvor mange timer organisternes fagforening anbefaler pr. handling. 

5. På kirkegården er de begyndt at lægge gran på, og har foreløbig nået omkr. 1/3. Graveren 
orienterede. 

6. Kirkeværgen har arbejdet med flugtvejene i kirken. 
7. Formanden orienterede om et overtal af mails med tilbud om koncerter. Søster foreslog, at 

sådanne mails blev sat ind i en mappe, så man kunne finde dem frem i en tid, hvor man havde 
bedre råd. 

8. Næstformanden har lavet opfordring til børnefamilierne i kirkebladet om at lave et moodboard, der 
kan fortælle den nye præst, hvorfor det er dejligt at bo på Orø. 

9. Præsten afholder konfirmandlejr i Kirkehuset i uge 45. Præsten undersøger, hvornår VIVA-koret vil 
have kaffe – før eller efter koncerten? 

10. Orø Sogns Menighedsråd, Kassereren fremlagde 3. kvartalsregnskab samt regnskabet, og vi 
godkendte begge. CVR-nr. 56707115, Budget 2022,  endelig budget afleveret d. 26-10-2021 
12:47. Der skal skrives under i weekenden. Josefine om Platon-pladerne: der er gået for 
lang tid til at klage. Vi skal have fat i en ingeniør, som kan ordne problemet, og vi skal have 
lavet en projektbeskrivelse og ansøge provstiet om midler. 

11. Vi lavede aftale omkring præstegården. Jette og Elise tager fat i bygherrerådgiveren og 
sætter projektet i gang. Poul skriver til provsten og beder om nøjagtige retningslinjer til, 
hvad en præstegård skal indeholde. 

12. Vi har intet hørt fra stiftet om tillægsvalg, men skal holde konstitueringsmøde i 
begyndelsen af december. 


