
Ekstraordinært menighedsrådsmøde 22.03.2022, kl. 17.00 i Kirkehuset på Orø 

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

Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 

Formand Poul Hurup havde meldt afbud, men hans underskrift blev indhentet efterfølgende. 

 

1. Kassereren bød velkommen. Kassereren fremlagde regnskabet for 2021. Corona præger regnskabet, da 
der f.eks. ikke er brugt penge på arrangementer. Regnskabet går ud med overskud. Kassereren har lavet 
bemærkninger til enkelte poster i regnskabet. 

Orø sogns menighedsrådsråd, cvr nr. 56707115, regnskab 2021, afleveret d. 22.03.2022, 12:57. 

2. Revisionsprotokollen/årsregnskab 2020, det føres til referat, at den blev underskrevet december 2021 
med følgende bemærkninger: Menighedsrådet ønsker præcisering af, hvilke samarbejder, der henvises til i 
regnskabsinstruksen. Det er vedtaget for år tilbage, at regnskabsfører kan råde over beløb på kr. 
500.000,00. Dette er stadig gældende, hvorfor det ikke er ændret i regnskabsinstruks. Revisors bemærkning 
er taget til efterretning. Vi arbejder på, at sognets frie midler bliver positive og kan konstatere, at med 
udgangen af 2021 er dette tilfældet. 

3. Bemærkninger til årsregnskab 2021, materialeplan: Vedr. spørgsmål 13B, dette blev ikke ført til ref., da 
alle møder blev holdt som zoom-møder i denne periode p.gr.a. corona. Vedr. spørgsmål 13C: der er ingen 
bemærkninger til kasseeftersyn. Vedr. spørgsmål 14F: Se bemærkninger revisionsprotokollen/årsregnskab 
2020. 

 

Poul Hurup ………………………………………………………………………. 

 

 

Søster From ………………………………………………………………………. 

 

 

Line Porting ……………………………………………………………………….. 

 

 

Jette Maja Porting …………………………………………………………….. 

 

 

Kirsten Schmidt ………………………………………………………………… 



Ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 22. marts 2022, 2. del i kirkehuset på Orø. 

 

Vi underskrev referatets 1. del. 

Præsten afbestiller Kristeligt Dagblad fra 1. august 2022.  

Orødagen, pinsedag. Søster From laver et krea-bord uden for kirken til børnefamilierne. Vi laver 
festgudstjeneste med Trompetspil kl. 10.00. Præsten meddeler Orødagen. 

Vi aflyser ikke gudstjenesten på Orø d. 29. maj, som biskoppen har foreslået. 

Præsten holder ferie i hele juli måned, med afskedsgudstjeneste søndag d. 31. juli kl. 14.00. 
Menighedsrådet afholder reception efterfølgende. 

Gudstjenesterne i juli måned afholdes af præsterne i Tveje-Merløse kirke. 

I april, maj og juni lægger vi menighedsrådsmøderne tirsdage fra kl. 17.15, det bliver: tirsdag d. 12. april, 
tirsdag d. 3. maj og tirsdag d. 7. juni. 

Referatet blev læst op og godkendt. 
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