Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 27. nov. 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Anker Juul Strøm,
Lilli Jensen, Astrid Petersen og Eva Bernhagen.

Formandens initialer: BK

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Konstituering

Tilføjet underpunkt g under punkt 2.
Dagsordenen godkendt.

a) Til formand vælges Bodil Kessler
Til næstformand vælges Elmer
Haaber
Begge valg er enstemmigt.
Alle modtog genvalg til enkeltmandsposterne

b) Datoer for mhr-møder 2019

b) 15/1-14/2-12/3-23/4-15/5-13/6

c) Henvendelse fra Ride &
Køreforeningen

c) Ønsker forkøbsret for at få tid til at
søge støtte hos fonde til køb af Præstens
skov. Vi svarer og giver forkøbsret.

d) Status vedr. handel

d) Interesse for de to tjenesteboliger, har
været besigtigelse begge steder.
Problemer vedrørende købet af den anden
del af Kirkensgård, på grund af
Landbrugspligt. Der må frastykkes noget
af jorden, så der er højst 2 hektar, for at
ophæve Landbrugspligten.

e) Betaling for konsulentudtalelse

e) Regning vil blive sendt til Læsø
Menighedsråd for kirkegårdskonsulent,
Stiftøvrigheden har bestilt til at besigtige

forholdene vedrørende udvidelse af
Regionsklinikken, der ligger tæt på
Kirken og det dermed fredede område.
BK og Menighedsrådet har klaget over
dette til stiftet. Da vi jo ikke har bestilt
nogen konsulent.
Vi kan søge om støtte hos provstiet,
hvilket vi vil gøre.
f) Vi ønsker ikke at købe bøgerne.
f) Børnebøger om kalkmalerier
g) Besigtigelse vedrørende udvidelse af
regionklinikken.

3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) 5 års gennemgang ØB graverhus

b) Finpudsning af arrangement d. 2. dec.

5.

Præstegårdsudvalget
a) Belysning i Kirkensgaard

g) Fredningsnævnet skal indkaldes inden
arbejdet kan gå i gang, der er indkaldt til
møde mandag den 3. dec. kl. 09.30 foran
Lægehuset. Menighedsrådet skal udtale
sig om, den planlagte udvidelse hindrer
indsigten til og udsigten fra Byrum Kirke.
4. kvartalsrapport er først udfærdiget
efter årsskiftet.

a) BK kan ikke få kontakt til
arkitektfirmaet, der stod for
byggeriet, de ringer ikke tilbage.
Håber på, det kan behandles på
mødet til januar.
b) Opgaverne er fordelt, laver selv
eller køber. Har fået tilsagn om
donationer fra Dronninglund
Sparekasse, Dagli’ Brugsen og
Superbrugsen.,
Gudstjenesten begynder med
procession Hvor effekterne bæres
ind.

a) Vil få lavet en aftale med elektrikeren
om at komme og se på mulighederne.
Belysningen udendørs skal tilses er for
dårlig.

6.

Arrangementsudvalget

Ikke noget.

7.

Koncertudvalget

Arrangement næste sommer v/LL vil
gerne låne Byrum Kirke til en optræden
af børn.
Zapolski.
Kan få Onsdag middag.

8.

Præsten
a) Kollektliste

Kollektlisten godkendt.
Drøftelse af Høstgudstjeneste som
friluftsgudstjeneste eller ikke.
Høstgudstjeneste i Byrum Kirke i 2019.
Evt. Et andet arrangement på et andet
tidspunkt med Ægirs Have, skal have
gang i kontakten med dem inden.

9.

Kontaktpersonen

Personalmøde:
Har med personalet talt bl.a. om
Høstgudstjeneste.
Var ikke udmeldt tydeligt nok, at der er
fremvisning i Vesterø Kirke ½ time før
kirkegang på søndag.
Problem med orglet i Vesterø, der
kommer eftersyn i næste uge.
Har fået praktikant på kirkegården.
Ikke udgiftskrævende.

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget
a) Orientering vedr. kirkebladet

Ikke noget.

a) Vedrørende sidste faktura fra
trykkeriet:
Betaling for hjælp til opsætning af for- og
bagside.
Fakturering af pakning og omdeling har
været glemt tidligere. Men er en del af
aftalen
Så fakturaen er i orden.

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
a) Juledag d. 25. dec.

14.

Ikke noget

a) Vesterø op v/Lilli
Byrum op og ned v/Anker
Østerby op og ned v/Elmer

b) 2. Juledag d. 26. dec.

b) Østerby ned v/Elmer
Byrum op og ned v/Anker
Vesterø op og ned v/ Lilli

c) Nytårsdag d. 1. jan.

c/ Byrum op v/Astrid
Vesterø op og ned v/Bodil
Østerby op og ned v/ Elmer

Eventuelt

Skole-/Kirketjenesten har arrangement i
Byrum Kirke for overbygningen, film om
Holocaust den 16. januar, vi er alle
velkommen til at deltage.
Miriam fortæller om at have hørt i
medierne, at skole- og kirkekor skal
synge i kirkerne henover de næste 5 år.?
Kræftens Bekæmpelse har café den 5.
december i Kirkensgård
Donorbrev fra tysk ægtepar, der har
doneret en Herrnhuter stjerne til
ophængning uden for Vesterø Kirke i
juletiden, læses op af BK.
Borebiller observeret i altertavlen i
Vesterø.
Barbara og Christian fra Tyskland
kommer og deltager ved årets sidste
gudstjeneste Nytårsaften.

Referat: Else-Marie Pedersen

