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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 23. nov. 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Referat
Deltagere:

Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam Hansen, Lilli Jensen, Else-Marie Pedersen, Birgitte Melchiorsen og Eva Bernhagen
Formandens initialer: BK

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Konstituering

Dagsordenen er godkendt.

a) Til formand vælges Bodil Kessler
Til næstformand vælges Elmer
Haaber
Begge med flertal.
Alle modtog genvalg til enkeltmandsposterne.

b) Fastsættelse af datoer for mhr-møder

b) I 1. halvår 2018
18. januar kl. 19.00
6. februar kl. 19.00
15. marts kl. 19.00
12. april kl. 19.00
17. maj kl. 19.00
14. juni kl. 19.00

c) Donation fra Læsø Brand Fonden

c) Bevilget kr. 5.000,- til indvendig
kalkning af Vesterø Kirke.

d) ”Kirkensgaard”

d) Menighedsrådet er tilbudt at erhverve resten af Kirkensgård, da
nuværende ejer ønsker at finde
anden bolig. Kan besigtige huset
fra næste uge. BK aftaler et møde
med ejeren.

e) Varmestyring

e) Varmen kører ikke optimalt i Vesterø Præstegård, der er kun en
censor i lejligheden, når der bliver

35

fyret i brændeovnen, lukkes ned
for varmen i hele huset. Finder en
måde at indstille det på.
Heller ikke i Kirkensgård er det
optimalt. Døren bør stå åben til
køkkenet for at holde rummet
tempereret.
f) Yderligere tilbud vedr. orgeludvidelse

f) For at søge fonde til projektet i
den prisklasse, vi har brug for,
skal det i udbud og indhentes 2 til
3 tilbud. Som vi så har bedt om
hos 2 orgelbyggere. BK rådfører
sig med Stiftet om fremgangsmåden.

g) Strukturen i gudstjenesteudvalget

g) Gudstjenesteudvalget har ikke levet op til forventningerne, der har
været nogle sammenfald i arrangementerne. Alle kan fejle, men
måske er der for mange om at
tage stilling og bestemme.
Skal have planen klar i god tid,
inden Kirkebladet skal udkomme,
og menighedsrådet må have tid til
at gennemgå planen.

3.

Kassereren
a) Udbetaling af honorarer

Honoraret udbetales med november lønnen, og skattefri godtgørelse udbetales
30. november.

4.

Kirkeudvalgene
a) Orientering om arbejdet i Vesterø Kirke

Vi er velkommen til at tage ud og se kirken. Mureren er i gang med kalkningen.
Luftfugtighed og temperatur måles løbende af hensyn til det nedpakkede inventar.

5.

Præstegårdsudvalget
a) Oprydningsdag i Kirkensgaard

Oprydningsdag
Startet med auktion over diverse inventar,
der ikke bliver brugt. Emner, der skønnes
at være interessant for Læsø Museum,
opbevaret for senere aflevering.
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Derefter foretog de frivillige, der var
mødt op, en grundig rengøring af lokalerne mm. Og der blev afsluttet med frokost.

6.

7.

Arrangementsudvalget
a) Kirkekaffe i Byrum

Koncertudvalget
a) Uge 28 i 2018

8.

Præsten

9.

Kontaktpersonen
b) Virksomhedspraktik

Udarbejdet afløserplan for Kirkekaffe i
Byrum ved Damer fra Vesterø.

Vesterø Præstegård er ikke ledig i uge 28,
hvor et præstepar ville holde koncert for
at bo der. Undersøger nærmere, om det er
muligt at ændre det. Evt. til uge 31.
Forespørgsel fra koncertudvalget om
koncert med korene i haven på Kirkensgård og Markedsmusik i Byrum kirke på
markedsdage til sommer. Undersøger det
nærmere.

Kollektplan omdelt.
Høstgudstjenesten skal være
friluftsgudstjeneste, ingen om sommeren.
Evt. Samarbejde med Ægirs Have
Trykt program til Juleaften v/Anker
Dåbstræf i januar, invitation og
tilmelding på facebook.
Muligt at ønske lørdagsdåb, men der
planlægges ikke med det.

b) Har haft praktikanter på kirkegården,
det er gået rigtig godt.

c) Sugekop til løftning af gravsten

c) Til minilæsseren, undersøger om der
er økonomi til det i 2018.

d) Informationsmøde om nyt lønsystem i
FLØS

d) Anker deltager.
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e) Seniorordning

e) Ser på mulighederne.
f) Holder medarbejdermøder efter MR
møderne.

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget
a) Møde med Jens Kr. Lynderup, Videbæk
Trykkeri

Solafskærmning af vinduer i Byrum
Kirke. Har forhørt sig hos en håndværker,
der vil undersøge det.
Kontor på Kirkensgård. Eva er interesseret i at have det til sine konfirmandting
og dåbsting. Bibeholdes som kontor.

Mødet aflyst og udsat til foråret. Laver
ikke formatet om, før han har haft møde
med udvalget, og de har aftalt nærmere.

12.

PR udvalget

Karsten og Jørgen Toftlund styrer facebooksiden for tiden

13.

Ansvar for flaget

Løses i Østerby ved flaglavet.
Løses i Vesterø af BK mfl.
25. dec. i Byrum Karsten hejser og tager
ned.
26. dec. i Byrum Graveren hejser og Anker tager ned.
Nytårsdag i Byrum Anker hejser og Birgitte tager ned.

14.

Eventuelt

Bibellæseplaner modtaget i abonnement.
BK bestiller kalendere til dem, der ønsker
det.

Referat: Else-Marie Pedersen

