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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 12. sept. 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Referat
Deltagere:

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

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Spørgeskemaundersøgelse, Folkekirken i fremtiden

3.

Dagsordenen godkendes

BK deltog i dialogmøde i Hjørring.
Gennemgår spørgeskemaet i fællesskab
og udfylder.

b) Høringssvar mhr.-valg

Tilslutter os Udvalgets anbefaling om
valgforsamling. Foreslår funktionsperiode på 4 år, men med valg hvert andet år,
så hele menighedsrådet ikke vil risikere
at blive skiftet ud på én gang.
Valgforsamlingen lægges på en national
dag over hele landet.
Ægtefæller skal ikke begge kunne sidde i
samme Menighedsråd.

c) Status indv. kalkning af Vesterø kirke

Provstiet godkender den håndværker, vi
har valgt til kalkningen.
Karsten Sørensen og Kurt Nedergaard
kommer først i uge 43 og går i gang med
nedtagningen af inventar. Kirken lukker
endeligt den 1. oktober.
Artikel i Læsø Posten var for at gøre opmærksom på vore problemer med at
komme i gang.

Kassereren
a) Budget 2018 (udkast)

Godkender Budgettet, men gør opmærksom på en merudgift på kørsel fra Byrum
til Vesterø ved begravelser under Vesterø
Kirkes lukning.
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4.

Kirkeudvalgene
a) Opmåling af kirkegårdene

Har brugt det i årevis, har selv målt op og
der er senere rettet ind af en landmåler.
Gravpladserne er definerede. Hvor der
som i Byrum skal omlægges, kan det
blive aktuelt at ajourføre.
Vi ønsker ikke at bestille systemet, da vi
har det. Skal bruge det noget mere og
blive vant til det. Men det er mere relevant på større kirkegårde.
Kortet opdaterer sig selv, når der lægges
en begravelse ind.
Personalet bør deltage i de kurser, der bliver holdt.

b) Solfilm

Solafskærmning i Byrum Kirke. Karsten
har kontaktet solfilmfirma. Afventer svar.

c) Alterkalken i Byrum kirke

Alterkalken er kommet tilbage fra gørtleren, der ikke kan lave den i stand. Den
skal til en sølvsmed for at blive lavet.
Vil undersøge, hvad det vil koste at få
den repareret hos en sølvsmed.

5.

Præstegårdsudvalget
a) Kirkensgaard: indv.& udv. Vedligehol- En almindelig bruger af Sognehuset Kirdelse
kensgård klager over, huset bliver for(bilag)
sømt, og anmoder Menighedsrådet om at
afsætte penge til såvel en restaurering
som oprydning og en kærlig hånd.
Udvalget skal sætte sig sammen og finde
ud af, hvad der skal gøres og evt. lave en
prioritering og komme med den til Menighedsrådet.

6.

Arrangementsudvalget

Arrangement 16. november udsat til engang i 2018 på grund af andet arrangement samme dag.

7.

Koncertudvalget

Uge 28. i 2018 Duokontrabas.
Syng dansk 3. november
Koncert den 23. september Philharmonisk Kor.
Maria Carmen Koppel 22. december
Der kan betales med MobilePay.
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8.

Præsten

9.

Kontaktpersonen
a) Lønforhandlingsperiode

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget
a) Kirkeblad
(Bilag)

Husk at planlægge Høstfesten næste år i
god tid.
Reformationsgudstjeneste 31. oktober i
Budolfi Kirke.

Lønforhandlingsperiode 15. september til
15. november.
Lønforhandling sendes til medarbejderens faglige organisation, hvis man ønsker lønforbedringer. Vil få svar senest
15. november.
Kompetencefonden skal søges om støtte
til kurser for graverne. Skal undersøges
hvilke kurser, der er mulige at søge, og
hvornår, det skal gøres.

Intet

Modtaget 2 tilbud på tryk af bladet.
Ønsker at benytte os af det billigste tilbud.

12.

PR udvalget

Intet

13.

Ansvar for flaget

Intet

14.

Eventuelt

Indbydelse til Østerby Kirkes jubilæum
er udfærdiget og udsendt i dag.
Annonce i Læsøposten den 4. oktober.
Vesterø Præstegård er tilbudt til alle danske præster som retrætebolig.

Mødet sluttet kl. 22.30

Referat: Else-Marie Pedersen

