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Dagsorden/Referat for: Menighedsrådsmøde LÆSØ SOGNE
Dato: 7. juni 2016 kl. 9.30
Mødested: Kirkensgaard
Deltagere: Jørgen Toftlund, Judith Christensen, Birgitte Melchjorsen, Jan Bierberg, Karsten
Petersen, Elmer Haaber, Bodil Kessler, Helle Rans
Fraværende: Eva bernhagen
Formandens initialer: OJGL
__________________________________________________________________________________

1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden:
a. Kalkning af Østerby Kirke
b. Ombygning af tidligere Kapel i
Østerby
c. Rep. Af bænkene i Byrum Kirke
d. KirkeDV
e. Menighedsrådsvalget
f. Fælles indhentning af tilbud på
energimærkning af bygninger (på
provstiplan)
g. Langsigtet økonomiplanlægning og
viden om personalenormeringen i
sognene (på provstiplan)
h. Tilsagn fra Kirkeministeriet om
statstilskud om restaurering af
kalkmalerier
i. Kirkegårdsvedtægter

Godkendt med tilføjelse af punkt h. og
punkt i. under formanden og med ønske
om at kirkeværgens punkt rykkes frem.
Punkt 3 skal deles i a. og b.
Jan Bierberg er indkaldt som suppleant
for Olav Juul og har underskrevet
menighedsråds-erklæringingen og blev
budt velkommen.
a. Af flertallet besluttes at Østerby
kirke kan kalkes på timeløn.
(overslag 103.00 kr. ex. moms, af
Henrik Larsen)
b. Der er indkommet tilbud fra to
firmaer på øen: Stig Beck 29.375
kr. ex. moms og Henrik Larsen
31.000 kr. ex. moms.
c. Det besluttes at udskifte de glas
som er i stykker, det er pt. 17 stk.
med de gammeldags glas.
Dernæst at påsætte film på
samtlige ruder i kirken, og Jørgen
sætter det i gang.
d. Jørgen kontakter Lisbeth Waaentz
og hører om hun vil være
menighedsrådet behjælpelig med
Kirke-DV
e. Valgbestyrelsen består af Bodil
Kessler, Jørgen Toflund og Elmer
Haaber.
f. Læsø Menighedsråd har d. 28/5
2016 tilmeldt sig aftalen hos
Provstiet, om at indhente fælles
tilbud på energimærkning af de
bygninger, som bestyres af
menighedsrådene i provstiet.
g. udskudt til næste møde
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h. Der er fra Kirkeministeriet givet
tilsagn om 817.236 kr. i
statstilskud. Accept-erklæring er
d.d. underskrevet og Bodil
afsender. Bodil og Jørgen sørger
for at ansøge Augustinusfonden
om restbeløbet.
i. Så snart som muligt mødes de
enkelte kirkegårdsudvalg og
udarbejder vedtægterne for hver
kirkegård.
3

Kassereren:

Intet at bemærke

4

Kirkeudvalgene
a. Alterkalken i Byrum Kirke
b. Foldere om kalkmalerier i Vesterø
Kirke.

5

Præstegårdsudvalget

Intet at bemærke

6

Arrangementsudvalget

13. juni sangaften i samarb. med
Plejehjemmets Venner, med Iben Aldal
kl. 19.30.
Det er endnu ikke lykkes at hverve nye
medlemmer til udvalget.

7

Koncertudvalget

Intet at bemærke

8

Præsten

Ikke tilstede

9

Kontaktpersonen
a. Grøn fagmesse d. 9. juni på
Sandmoseskolen
b. Tilbud fra kirkesanger om afløsning 2.
halvdel af juli
c. Distriktsforeningens kirke- og kulturtur
d. 22. juni

a. 6 pers: Lone, Berit, Birgitte og
Astrid samt kirkeværgen i Vesterø
og Bodil Kessler deltager i Grøn
fagmesse.
b. For at aflaste de faste sangere
besluttes det at sige ja-tak til
tilbuddet.
c. Bodil orienterer
d. Bodil og Jørgen bortrejst fra d.
10.-12. juni til årsmødet på
Nyborg Strand, samt Bodil
bortrejst i uge 32 og deltager ikke
i MR-mødet 9. august

10

Kirkeværgerne

a. Øens Handymand har tilset

a. Den er repareret og hjemme igen
til en pris a. 1.250,- kr.
b. 500 stk. er trykt og leveret.
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vinduerne i præsteboligen og
vurderet dem som udmærket idet
der blev skiftet glas i samtlige for
ca. 5 år siden. Dog skal et håndtag
skiftes og smørelse af vinduer på
1. sal.
b. Kirkensgaard: udskiftning af 10
vinduer og køkkenyderdøren har
to af øens firmaer givet Henrik
Clausen 101.625 kr. incl. moms
Poul Erik, Øens Handymand
96.011,25 kr. incl. moms. Tilbud
på malerarbejde af Per Flügger,
yderdøren + 5 gamle vinduer mod
nord: 13.500 kr. incl. moms
11

Redaktionsudvalget

Der bestilles 3.500 eksemplarer af
kommende KirkeNyt til prisen 15.000 kr.

12

PR-udvalget

Arbejder fortsat og løbende på den nye
hjemmeside. Ris og ros modtages gerne.

13

Ansvar for flaget

Ansvar uddelegeret

14

Eventuelt

Næste møde: 9. aug. kl. 9.30

a. Kirkensgaard er udlånt til
sommerskolens vævekursus fra d.
25. – 29. juli. 2016
b. Gospel & Rytmisk Kor siger tak
for gæstfriheden i Kirkensgaard.
Øvningen er nu flyttet til skolens
musiklokale i stedet, da det er
nemmere mht. instrumenter.
c. Helle orienterer om en mulighed
for en Luther monolog i år 2017
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15

Lukket møde:

16
Mødet slut kl. 14.00

