
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 8. december kl. 17.00 i Kirkehuset. 

 

Mødt: Line Porting, Jette Maja Porting, Elise Hougaard og Kirsten Schmidt, Henriette Oxbøll var mødt som 
medarbejderrepræsentant. 

Der var afbud fra Poul Hurup og Søster From. 

 

1. Jette Maja Porting bød velkommen. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Jette spørger Søster om, hvilket antal timer, de forskellige kirkelige handlinger er sat til i overenskomsten 
for organister og kirkesangere. Præsten skal finde tidligere stillingsopslag for organister og sende det ud. 
Formanden skal ind over. 

5. Grandækningen er færdig. Afløsningen af graveren ved ferie/fridage virker ikke. Vi laver en telefonkæde, 
og når Henriette har fri, skal menighedsrådet finde en afløser. Hvis afløseren får forfald, skal afløseren bede 
menighedsrådet om at finde en anden afløser, det skal ikke være graverens ansvar. Graveren har fået en ny 
medarbejder i arbejdsprøvning fra januar; jobcentret sørger for arbejdstøj m.m.. 

6. Kirkeværgen har lavet en oversigt over kirken med nødudgange, brandmateriel m.m., som skal scannes 
ind og printes ud til at arkiveres samt hænges op i kirken. I det nye år skal vi have et summe-møde om, 
hvordan vi kan forsøge at få flere mennesker til at komme i kirken.  

7. Orø Menighedsråd konstituerede sig som følger: 
Poul Hurup fortsætter som formand  
Søster From er næstformand  
Line Porting er kasserer 
Jette Maja Porting fortsætter som kontaktperson  
Elise Hougaard er kirkeværge  
Kirsten Schmidt fortsætter som sekretær 
Poul Hurup og Søster From var med på telefon.  
 

8. Afbud. 

9. Menighedsrådsmøder i 2022: 5/1, 2/2, 2/3, 13/4, 4/5,  1/6, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 og 7/12. Julekurve skal 
pakkes mandag d. 20. om formiddagen og afleveres af præsten om eftermiddagen fra kl. 16.00. Line 
spørger Steen om hjælp eller blot vejledning. Vi forsøger at holde skolernes juleafslutning udendørs tirsdag 
d. 21. december med følgende liturgi: kl. 9.00 Orø skole, 1 salme + 1 julehistorie + 1 salme, derefter 
Orøstrand kl. 9.30 1 salme + 1 julehistorie + 1 salme. Estimeret til at hvert arrangement varer et kvarter. 

10. Pernille ønsker, at vi bruger de blanketter, der ligger på provstiets hjemmeside ved arrangementer 
m.m.. Torsdag d. 16/12 kl. 10.00 kommer en arkitekt og kigger på platonpladerne og skriver rapport. Line, 
Elise og Henriette deltager.  



11. Kontaktpersonen undersøger mulighed og priser for nye duge til kirkehuset. Jette og Elise er i gang med 
byggemøder med Henrik Gravesen, der afløser Josefine. Vi vil gerne i fremtiden have invitationer fra 
provstiet og andet tilsendt fra formanden. 

12. Der var intet under eventuelt. 

Efter mødet blev referatet læst op og godkendt. 


