
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 9. marts 2022, kl. 17.00 i Kirkehuset på Orø.  

 

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

Elise Hougaard havde meldt afbud. 

Vi havde besøg af Michael Riis fra provstiet, som fortalte lidt om, hvad vi som menighedsråd kan bruge ham 
til. Han bistod kassereren og kontaktpersonen med forskelligt papirarbejde inden vi gik i gang med mødet. 

1. Formanden bød velkommen, vi fastholder at holde ekstraordinært mgh-møde sidst på måneden, da der 
er meget, vi skal gennemgå. Vi estimerer tirsdag d. 22. marts kl. 17.00. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

4. Michael gennemgår vores stillingsopslag og råder os. 

5. Der er kommet regning på gravstenene. Graveren vil gerne vide lidt om økonomien på kirkegården, da 
der er brug for en del omlægning på nuværende tidspunkt. Vi aftalte at mødes ca. 15 minutter før næste 
ordinære møde og besigtige kirkegården, og graveren laver inden da en oversigt over, hvad hun mener, der 
skal laves.  

6. Intet nyt fra kirkeværgen. 

7. Formanden ønskede sit punkt flyttet til sidst. 

8. Næstformanden talte om email-kultur. At begynde en ny tråd med ny overskrift, når man har nyt at sige. 

9. Vi bibeholder vores facebookside, som Søster gerne vil videreføre som administrator. Vi beder 
Orøkontoret om at trykke 100 kirkeblade mindre pr. gang. Der skal findes en ny redaktør indtil vi får ny 
præst.  

10. Kassereren vil gennemgå regnskab m.m. ved mødet sidst i marts. Michael Riis forklarede os om et 
regnskab med art og formål, samt forberedte os på at arbejde med budgettet. Bilag til regnskabsinstruks er 
godkendt, skrevet under af kasserer og graver og sendes til underskrift hos Pernille Brynje og Birthe 
Hamann. Vedtægt for valgt kasserer blev underskrevet af formand og kasserer.  

11. På fredag holder kontaktpersonen og Elise møde med John Veje og Henrik Gravesen vedr. projektet 
omkr. præstegården.  

12. Formandens punkt fra punkt 7: Formanden orienterede om supplementsvalg og mailkorrespondance 
med stiftet i den forbindelse. 

Intet under eventuelt. 

 

Referatet blev læst op og godkendt. 


