Indkaldelse til menighedsrådsmøde
tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.00
Deltagere:

Birgitte Melchiorsen, Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam, Hansen, Lilli
Jensen, Marie-Louise Impgaard Sørensen, Else-Marie Pedersen
Formandens initialer: BK

REFERAT:
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Må prøve på at overholde tiden, så vi ikke kommer så sent hjem.

Punkt 2: Formandens punkt
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Datoer for mhr-møder aug.-okt. 2017
Dato for det årlige syn (forslag: en dag i uge 17)
Økonomiske rammer
Taizé
Nyt fra Nationalmuseet vedr. kalkmalerierne
Urneanlæg Byrum Kirkegård
Rådighedsbeløb til kurser til Menighedsplejen

Ad a: Datoer skrevet i kalenderen. 22. august, 19. september, 12. oktober og 7. november 2017
Ad b: Tirsdag den 25. april kl. 9 – starter ved Østerby Kirke – derefter Byrum – og slutter af i Vesterø. (Ændret til torsdag, den 4. maj). Bygningskyndig og Kirkeværger indkaldes. Kirke- og Kirkegårdsudvalg er velkommen til at deltage i alle tre sogne, men skal være med i sit eget sogn.
Ad c: Store håndværkerregninger i forbindelse med el-arbejder. Vores økonomi er meget stram, og
man blive nødt til at spørge, inden man bestiller håndværker, om der er økonomi til det. Om der
evt. er en billigere løsning.
Ad d: Taizé andagten blev sidste år startet op som en forsøgsordning og ledet af en gæst, der modtog et honorar. Vedkommende tilbyder at stå for andagterne i juli måned i år mod betaling, så de
lokale kan holde fri. MR beslutter, Taizé andagterne holder pause i juli, hvor der også er ”Syng solen ned”.
Ad e: Kan ikke starte op før 1. januar på grund af langtidssygemeldinger blandt konservatorerne.
Det vil være fornuftigt at få kalket resten af kirken i forbindelse med kirkens lukning, da det er
hårdt tiltrængt. Men skal undersøge, hvad det vil koste, og om det er økonomisk muligt. Evt. udsætte indfrielse af langtidslån, vi har i forvejen. Må afvente konservator Kurt Nedergårds udspil.
Lukker kirken fra og med den 14. august som allerede vedtaget.

Ad f:
Der er ikke sat penge af til urnegravsteder. Men da der ikke er flere tilbage, er det nødvendigt at
gå i gang med anlæggelsen. Derfor beslutter MR at følge kirkegårdskonsulentens anbefaling.
Ad g: Beslutter at bevillige 5000 kr. som rådighedsbeløb til Kursus for Menighedsplejen.
Punkt 3: Kvartalsrapport
Med kommentarer fra Regnskabsføreren – Godkendes og underskrives.

Punkt 4: Kassererens punkt
Henstiller til alle, der foretager indkøb til Menighedsrådet i Superbrugsen, Dagligbrugsen og Min
Købmand, at få en bon med og skrive på den, hvad der er købt ind til og af hvem og aflevere til
kassereren ved at hænge den på køleskabet i Kirkensgård, eller man lægger den i min postkasse,
Skovvej 8, hvis I kommer forbi.
Det kræver meget ekstra, når der skal udføres detektivarbejde for at finde ud af, hvad der er købt
af hvem og til hvad, når regningerne kommer til Regnskabsføreren. Så det gør en forskel, I afleverer dem og helst ret hurtigt efter, I har handlet.
Punkt 5: Præstens punkt
a) Gudstjenesteplan
Er lavet helt frem til og med december.
Allehelgens Gudstjeneste i Byrum sidst på eftermiddagen, mens der også er Højmesse i Byrum. På
grund af opvarmning kun i 1 kirke. Vesterø Kirke er lukket.
2. august er der ”Syng solen ned” i Vesterø samtidig med koncert i Byrum Kirke. Koncerten kan evt.
flyttes til en anden dag, da deltagerne er på Læsø i flere dage.
24. august 2 arrangementer, men det ene om eftermiddagen og det andet om aftenen.
Museumsgården
Høstgudstjeneste den 10. september bliver i år i stedet i Byrum Kirke, men genoptages i 2018 på
Museumsgården. I stedet vil gudstjenesten om foråret fra 2018 ikke bliv holdt på Museumsgården.
Punkt 6: Kontaktpersonens punkt
a) Det årlige medarbejdermøde (orientering)
b) Kompetencefondsmidler
Ad a: Afventer referat.
Besked til kirkesangeren om indsamlingsresultat foregående søndag. Bedst kirkesangeren selv går
ind på brandsoftkalenderen, hvor det bliver skrevet ind.
Elmer sørger for telte og borde-bænke på Museumsgården til gudstjeneste den 21. maj

Og borde-bænke i Anlægget den 5. juni
Fornyelse af maskiner og inventar samt reparationer skal overvejes.
Mus samtaler er forestående
Deltagelse i kursus i Babysalmesang i Aalborg.
Temadag for graverne den 24. april.
Birgitte blev genvalgt som medarbejderrepræsentant i MR.
Næste møde 15. juni.
Udflugt til Nordre Rønner.
AD b: kompetencefondsmidler bevilget til medarbejderes kurser skal dokumenteres og indsendes
til stiftet inden 30. juni i 2017. Kurset foregik i 2015.
Ny gravermedhjælper ansat i dag.

Punkt 7: Lapidarierne
Udsættes
Punkt 8: Færdiggørelse af ØB redskabshus
Fået pristilbud på døre og låger. Taler om det til syn på tirsdag. (4/5)
Punkt 9: ØB kirkes 150 års dag
Skal markeres, men skal finde en dato, beslutter den 29. oktober, traktement i Missionshuset. Bodil henvender sig til Provstiet og Stiftet om deltagelse.
Punkt 10: Ansvar for flaget
Truffet aftaler indtil næste møde
Punkt 11: Eventuelt
Brug officielle IT-postkasse for gensidig åbenhed, så alle kan følge med i, hvad vi hver især foretager os.

Mødet slutter kl. 00.10

Referat Else-Marie Pedersen

