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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 16. august 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Lilli Jensen (til og med pkt. 7), Miriam Hansen, Else-Marie Pedersen, Astrid Petersen og Eva Bernhagen
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden
Tilføjet underpunkt til punkt 2.

2.

Meddelelser fra formanden

Dagsordenen godkendt.

a) Kirkeklokker i lyd og billeder

a) En tysk feriegæst vil gerne lave
optagelser af vore kirkeklokker i
2019 og tilbyder os CD med optagelserne uden udgifter for MR.
Ønsker at tage imod tilbuddet.

b) Besøg fra Libanon?

b) Tilbud om endagsbesøg fra Den
evangeliske Kirke i Libanon i
2019. Vi siger ja tak til tilbuddet.

c) Tjenesteuge 31

c) Vores Præst fik ferie med kort
varsel, men Vesterø Præstegård
var ikke ledig til afløserpræsten.
Må være opmærksom på det til en
anden gang.

d) Folkekirkens liturgi mellem frihed og
fasthed

d) Udsættes til senere. Møde fredag
den 28. september kl. 10.

e) Donation fra Kunstforeningen

e) Har ophængt et billede, vi har fået
flere donationer til at anskaffe,
skal overveje om vi kan modtage
det.
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Vil søge fondsmidler til restbeløbet.
Nationalmuseets folk skal rydde op og
køre væk i næste uge og indtil 28. august.
Ønsker at mødes med MR kl. 14 den 28. i
Vesterø Kirke.
3.

4.

5.

Kassereren
a) Kvartalsrapport 2. kvartal

Kirkeudvalgene
a) Udvendig kalkning af Østerby kirke

Kvartalsrapport nr. 2 godkendt og underskrevet

a) Skrivelse for indhentning af tilbud
udsendt til 3 håndværkere.
Modtaget tilbud fra de to af dem.
Vi vælger det billigste tilbud.

b) Indvendig maling af vinduer i VØ
kirke

b) Kosmetisk behandling har kontaktet en maler og aftalt pris.

c) Cykelparkering op ad kirkedige Byrum

c) Udsættes

d) Gravsted i række 16, Byrum

d) BK og Astrid har haft et konstruktivt møde med pårørende og kommet til en afklaring.

e) Beslutning vedrørende lapidarierne,
skal de være der fremover, eller skal de
ikke være der?

e) Mhr har enstemmigt vedtaget,
fremover at afskaffe ordningen.
De sten, der er betalt for, bliver
stående, til perioden er udløbet.
De sten, der ikke er betalt for, forbeholder mhr sig ret til at fjerne
og lade knuse, hvis man ikke selv
ønsker at få dem og fjerner dem.
Fremtidigt vil der iflg ændringer i
kirkegårdsvedtægterne ikke være
mulighed for anbringelse i lapidarium.

Præstegårdsudvalget

Ikke noget
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6.

Arrangementsudvalget

7.

Koncertudvalget
Henvendelse vedrørende lån af kirken til julekoncert på samme betingelser som i 2017

8.

Præsten
a) Det praktiske vedr. Høstgudstjeneste 9.
sept.
b) Syng Solen Ned, evaluering

Ikke noget

Det vil vi godt gå med til.

a) Udvalget har holdt møde. Vedlagt
referat.
b) Fin afslutning efter sidste aften,
fik takket de deltagende i
sommerens løb. En rigtig god
aften.
Og der har været stor tilslutning i
sommerens løb.

c) Kvinde, krop og kirke fremadrettet

c) Startet op igen i går med 7
deltagere

d) Retræte lørdag, den 15. september

d) Afholdes i Vesterø Præstegård.

9.

Kontaktpersonen

Har afholdt Medarbejdermøde.
Grethe får Birgit Åen fra Sæby over til et
Mosesarrangement for børn.

10.

Kirkeværgerne

Problemer med mikrofon i Østerby kirke,
Karsten undersøger det.

11.

Redaktionsudvalget

BK rigtig glad for det nye kirkeblad, stor
ros for det.
Prøveudgave i mindre format lader vente
på sig.
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12.

PR udvalget

Ikke noget.

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Punkter på næste dagsorden:
Vesterø Kirkes genåbning
Ændring af kirkegårdsvedtægterne

Hele mødet sluttet kl. 22.45

Referat: Else-Marie Pedersen

