
 Orø menighedsråd 

 

 

Referat Menighedsrådsmøde tirsdag 2. august kl.17:15 

i kirkehuset (4 sider) 

 

Ordinært møde 

 
Tilstede:  

Lone Sand, Jens Kepny, Jette Maja Porting, Line Porting Søster From, Henriette Oxbøl, Elise 

Hougaard 

 

Øvrige deltagere:  

 

Fraværende: 

 

Afbud: 

Poul Hurup 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

2. Gennemgang af dagsorden 

 

 

3. Orientering ved formanden 

Ingenting, da der var afbud fra formanden 

4. Nyt fra næstformand :  Kalender og annoncering. 

Der er sendt en mail med kode, der giver adgang til kalenderen: oroekirkekalender@gmail.com  

Adgang gives via link i mail. 

Hvis der er problemer, kontaktes Søster.  

Der er kun to (Jesper og Søster), der redigerer i kalenderen. Hvis man har noget, giver man besked 

til Søster. 

Det nye kirkeblad er en informationspamflet denne gang. Det har ikke været muligt at skrive på, 

hvilke præster, der tager hvilke gudstjenester. Derfor bliver der hængt tjenestelister op på kirkelågen, 

i Elnebjergcetret og i Brugsen samt på hjemmeside og facebookside. 

 

5. Nyt fra kasserer:  

mailto:oroekirkekalender@gmail.com
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- Diverse orientering vedr. overgang til EAN nummer.- Snak om flyt af mødedatoer (dette er i 

tilknytning til kvartalsrapporter og deadlines). 

Alt kommer til at foregå elektronisk. Der kan meget let være startvanskeligheder, så vi må væbne os 

med tålmodighed. Indtil videre skal alle regninger gå gennem Line, man scanner selv og sender pr. 

mail.  

Vi skal flytte nogle mødedatoer af hensyn til regnskab og Pernille. Vores møder skal ligge sidst i en 

måned. Novembermødet skal ligge tæt på 15/11.  

Datoer: 31/8, 28/9, 26/10, 16/11(justeres måske), 14/12 

Når referater fra menighedsrådsmøder er underskrevet: Søster sender videre til rette vedkommende, 

herunder Gogo, Jesper oploader til DAB. 

Godkendelse af kvartalsrapport - den er hermed godkendt. Kvartalsrapporten ser fornuftig ud, dog 

stikker det af med olieforbrug. Vi har allerede opbrugt det budgetterede. 

Henriette kontakter Lygas mht. til muligheder for at skrue ned for varmen i kirke og kirkehus. 

Elise kontakter Kristeligt Dagblad ang. afmeldelse, da vi fejlagtigt igen har betalt for et års 

abonnement.    

 

6. Nyt fra Kontaktperson:  

Sommerfugl fra marts til december.  Penge til samme.  

Der er regnet ud og konkluderet ud fra tal fra 2015. Der er behov for 1,5 medarbejder i sæsonen 

marts-november. Opmåling sendes videre til Michael, provstisekretær, så vi kan få hjælp til at sætte 

det i værk. Der skal muligvis kontakt til kommunen, jobcentret, som kunne ske at have en 

ledig/flexjobber til stillingen. Jette kontakter Michael.   

Reglement og navn besluttes (kirkehuset), - må kirkehuset benyttes til andet end 

menighedsrådsmøder og kontorarbejde for medarbejdere? Flere har spurgt om at kunne benytte 

huset. Vi har taget en snak om det, og det skal tages op på et særskilt møde. Vi har behov for at have 

formanden med til beslutningerne. Formanden bedes udbyde en dato. 

Ansættelse af ny præst, se Detlefs mail á 9. juli, inden 15/8. 

Tekstbidrag til opslag skal være Detlef i hænde senest 15/8, så stillingen kan opslås til 31/8.  

Jette har aftalt med formanden, at han skulle forfatte en tekst. Dette venter vi på. Han skal have 

input. Mail sendt 29/7 med bidrag fra Tveje Merløse.  

Orø er en af de småøer, der har befolkningstilvækst, vi har mange nye børnefamilier. At være ø-præst 

er ganske særligt. Dette er noget af det, vi synes er vigtigt.  

7. Nyt fra kirkeværge: 
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Der er lavet aftale med Brugsen ang. aflevering af overskud af drikkevarer fra 

afskedsreceptionen. Det har desværre været et hængeparti. 

 

8. Nyt fra præst: 

Da vi ikke har en præst pt, er der intet herfra lige nu.  

Kirsten er flyttet ud af kontoret, så det bliver nu gjort klar til anden brug.  

 

9. Nyt fra organist og kirkesanger. 

Der ønskes adgang til printer. Henriette bestiller printerblæk. Kirkeministeriets computer, som 

den nye præst skal overtage, er flyttet til Henriettes kontor. Enhver kan herefter tilslutte egen 

computer. Vi ønsker på et tidspunkt en ny computer til fælles brug.  

Søster har beføjelser til at rydde resten op og indrette lokalet hyggeligt til andre.  

Søster har telefonliste over vikarer.  

 

10. Nyt fra kirkegård/ medarbejderrepræsentant: 

Henriette venter med længsel på arbejdshjælp, men kirkegården lider under, at der er så mange 

andre områder.  

 

11. Nyt fra administration 

Hvis man har svært ved at komme på kalenderen, kontakter man Søster. Søster får en nøgle til 

skabet ved indgang til kirke og kirkegård.  

 

12. Eventuelt 

Vi har fået genoptrykt pjece om Orø Kirke. Formanden har foreslået, at der skal laves en ny og 

forbedret udgave. Henriette kontakter formanden derom.  

 

 

 


