
Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. april kl. 17.15 i Kirkehuset på Orø. 

Menighedsrådsmødet startede kl. 17.00 på kirkegården, hvor graveren fortalte om sine ønsker for alle de 
nedlagte grave. 

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

1. Jette var ordstyrer og bød velkommen. Vi synger stadig ikke. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. Vi godkendte dagsorden. Punktet skal slettes til næste gang. 

4. Intet nyt fra organist og kirkesanger. 

5. Referater fra menighedsrådsmøderne vil ikke ligge fremme i våbenhuset fremover, men kan downloades 
på kirkens hjemmeside. Formanden skal huske at få trykt en ny af Nationalmuseets: Danmarks kirker fra 
Orø til våbenhuset. Gæstebogen skal også flytte tilbage, både håndsprit og handsker bør foreligge. Der er 
store problemer med færgekort og -rekvisitioner, fordi Nordea stadig ikke har ordnet vores papirer efter at 
vi har fået ny kasserer. Graveren har frie hænder til at finde en ny vinduespudser. Kontaktpersonen bør 
have en medarbejder Nem-id. Graverens feriedage: graveren spørger Pernille H., præsten skriver i 
kirkebladet og på facebook efter frivillige, der kan hoppe ind og hjælpe ved gudstjenesterne. Vi skal have en 
ordentlig løsning for, hvem der vikarierer, når graveren har ferie/fridage, det er Elise tovholder for sammen 
med graveren.  

6. Kirkeværgen orienterede. 

7. Formanden orienterede. 

8. Næstformanden skal være med-administrator på Facebooksiden. Det sørger præsten for. Vi har ikke fået 
respons på vores indsigelse m.h.t. ansøgningen om svinestalden.  

9. Pilgrimsvandringen 2. pinsedag, Kirsten spørger Steen, om han vil lave suppe. Hvis Trio til Tiden selv vil 
stå for annoncering m.m, må de gerne låne kirken til at holde koncert til fordel for Ukraine. Søster From 
skal stå som ansvarshavende redaktør for kirkebladet. Præstetavlen i våbenhuset: præsten skal have en 
slutdato og den næste præst skal have både en ny farve og ny skrift, da hvert århundrede har sin farve og 
sin skrift; Poul er tovholder. 

10. Ved næste møde skal vi snakke om større anlægsønsker, som der skal søges om. Kassereren kontakter 
Lisa fra Østre færge om færgekort. 

11. Vi hører kirkesangere/organister tirsdag d. 26. april efter kl. 15.00. 

 

Efter mødet blev referatet læst op og godkendt. 


