Dagsorden/Referat for: Menighedsrådsmøde LÆSØ SOGNE
Dato: 3. maj 2016 kl. 9.30
Mødested: Kirkensgaard
Deltagere: Jørgen Toftlund, Judith Christensen, Birgitte Melchjorsen, Karsten Petersen,
Elmer Haaber, Eva Bernhagen, Bodil Kessler, Helle Rans. Olav Juul er fra værende.
Formandens initialer: OJGL
__________________________________________________________________________________

1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden:
a. Svar til Kathrine og Erland Olsen vedr.
lørdagsdåb.
b. Brev til provst Winnie Nørholm Rischel
vedr. gravstedsvedtægter.
c. Brev til Aalborg Stift, Helle Hindsholm ang.
sag om maling på bænkeværk i Byrum Kirke.
d. Opfølgning på Kirkesyn.

Dagsorden godkendt
Under punkt 2.b rettes
gravstedsvedtægter til
kirkegårdsvedtægter.
a. Genbehandlet ny henvendelse der
vil udarbejdes svarbrev.
b. Der er planlagt møde d. 31. maj
2016 med provst Winnie Nørholm
Rischel mellem gravere og MR
vedr. kirkegårdsvedtægter.
Regnskabsfører Marianne Aune
deltager.
c. Stiftet er i gang med at indkalde
relevante fagfolk til et 1-års syn
ift. Byrum kirke, særlig med
henblik på malerskaderne på
bænkene. Nyt syn er på
arkitektens regning.
d. Synsrapport fra Kirke – og
præstegårdssyn d. 29. april
gennemgået.
e. Jørgen Toftlund er delligeret til
landsmøde som 1. suppleant så
både Bodil og Jørgen deltager i
orienteringsmødet i Sindal d. 30.
maj.
f. Provstiudvalget har godkendt
ansøgning vedr. frigivelse af
opsparede midler til indkøb af
maskiner til kirkegårdene.
g. Garanti nedskrivning for
tømrerfirmaet Poul Anker &
Karsten er på plads.
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Kassereren:
a. Kvartalsrapport til godkendelse

a. Kvartalsrapport gennemgået og
godkendt.
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Kirkeudvalgene:

a. Alterkalk i Byrum Kirke skal til
reparation hos gørtler. Bodil tager
kontakt.
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Præstegårdsudvalget:

a. Varmepumpeanlæg til Vesterø
præstegård er ankommet og installeres så
snart som muligt.
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Arrangementsudvalget

Nyligt afholdt møde Bodil informerer.
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Koncertudvalget

Jørgen informerer
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Præsten

Eva orienterer.
a. Jørgen og Eva har mødtes med
bedemand Anker Juul og haft drøftelse
vedr. udsyngning og
begravelse/bisættelse.
b. Preben Mikkelsen deltager under
udsyngning i præstens fravær, på de dage
det måtte ske, i tidsrummet der er fra Eva
Bernhagen går fra til fri-uge og inden
vikarpræsten ankommer til Læsø.
b. MR beslutter, at graverne deltager
i forberedelse til særgudstjenester
eks. konfirmation, påskevandring
ell. andet.
Karsten Petersen forlader mødet.
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Kontaktpersonen:
a. Drøftelse og beslutning af retningslinjer for,
på hvilke ugedage/tidspunkter der kan foregå
begravelse/bisættelse samt urne-nedsættelse og
sætte kiste i kapel.
b. Koncerter på lørdage og graverens
tilstedeværelse som brandvagt.

a. Eva udarbejder 3-mdrs.
skema/plan her for.
Såfremt der skal sættes i kapel
efter kl. 16.00 er graveren ikke
forpligtet til at møde ind, ved
udsyngning sætter præst og
bedemand alene afdøde i kapel.
Ved hensættelse fra færgen

forestår bedemanden denne alene.
b. MR har drøftet emnet. Det er ikke
påkrævet en personale som
brandvagt til stede under
aktiviteter i kirkens rum.
c. Gravermedhjælper Berit
Andersen siden 18. april
d. Diana Dahm er kirkesanger på
Museumsgaarden d. 29. maj
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Kirkeværgerne

Intet at bemærke
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Redaktionsudvalget
Deadline til næste KirkeNyt!

Deadline 15. maj
arbejdsopgaver fordelt.
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PR-udvalget

Ny hjemmeside i gang og PR udvalget
arbejder fortsat.
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Ansvar for flaget

Flagdage
Kristi himmelfartdag 5. maj
Pinsedag 15. maj
2. pinsedag 16. maj
Grundlovsdag 5. juni
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Eventuelt
29. maj friluftsgudstj. Museumsgaarden

Næste møde: 7. juni kl. 9.30 2016
Mødet slut kl. 15.45

