
Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2022 

Mødt var: Jette Maja Porting, Line Porting, Søster From, Elise Hougaard og Kirsten Schmidt. 

Der var afbud fra formanden. 

Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 

 

1. Næstformanden bød velkommen. 
2. Referat godkendt. 
3. Vi snakkede organist/kirkesanger-situationen igennem. 
4. Graveren ønsker færgeklippekort, vi afventer stadig Nordea. 
5. Kirkeværgen er blevet kontaktet ang. ChurchDesk, og hun vil fremlægge materiale om det næste 

gang. Markusevangeliet oplæst er foreslået som arrangement – vi skal have det op næste gang med 
priser. Kirkeværgen anbefalede druesaft i stedet for Ribena som altervin, den kan evt. fryses ned i 
portioner. Elise tager smagsprøve med næste gang. 

6. Intet. 
7. Struktur: næstformanden har bestilt en kalender, hvor alle kan gå ind på en tavle og se, hvem der 

er ”på” hvornår m.m. Vi hænger den på bagsiden af whiteboardet i Kirkehuset. Dagsordener: Søster 
overtager at skrive og sende dagsorden ud, 14 dage inden et møde varskoer hun og beder om 
punkter på mødet. Formanden tager hånd om suppleringsvalget. Vi må gerne alle sammen 
opfordre folk til at stille op, vi kan sagtens bruge suppleanter. 

8. Præsten må gerne reservere to rækker til familie m.m. til afskedsgudstjenesten d. 26. juni. 
9. Vi skal snart ansøge om større anlægsarbejder, og vi skal planlægge tre år frem, så alle må gerne 

lægge hovederne i blød. Det skal på dagsorden næste gang. Godkendte referater skal på DAP’en, 
folk efterlyser dem; vi beder Poul om at gøre det. Kassereren fremlagde kvartalsrapporten for 01-
01-2022 til 31-03-2022, og vi godkendte den. 

10. Præstens afskedsgudstjeneste. Line ringer til Detlef. Elise laver opslag om gudstjenesten samt Orø-
korets deltagelse ved gudstjenesten d. 22. maj, og Søster slår det op ved Brugsen og facebook.  

11. Eventuelt. Vi lagde møder for resten af året: følgende tirsdage kl. 17.15: 7. juni, 2. august, 6. 
september, 4. oktober, 1. november og 6. december. Lars Trolle vil gerne tage opgaven med at føre 
præstetavlen a jour, han skal tage kontakt til formanden.  Fremover er Line ansvarlig for mad til 
menighedsrådsmøderne. 

Referatet blev læst op og godkendt. 


