Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00

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) Vedr. ændringer i kirkegårdsvedtægter

b) Børnebog om kalkmalerier
c) Vejkirker

d) Læsø Håndbogen
e) Donation fra Læsø Brand Fonden
f) Minihåndbøger?

3.

Kassereren
a) Godkendelse af budget 2019

Dagsordenen godkendt.

a) Rettelse af referat fra 04102018.
PU tilbagesender vedtægtsændr.
til Læsø Menighedsråd med henblik på justeringer i teksten samt
indskrivning i ny skabelon.
b) Udsættes til næste møde, så vil vi
kunne se bogen.
c) Kræver tilmelding og koster noget
pr. kirke. Ønsker ikke at være
med, da vi allerede fungerer som
sådan.
d) Fortsætter annoncering med ændring af oplysninger.
e) Fået doneret det beløb, vi søgte
om til det nye maleri i Kirkensgård.
f) Bestiller 3 stk.

a) Budgettet godkendes af et fuldtalligt Menighedsråd. Arkiveres i

b) 3. Kvartalsrapport
c) Udbetaling af honorarer

d) Udbetaling til Fredagsklubber og Menighedsplejen

4.

Kirkeudvalgene
a) Klargøring i Vesterø kirke

b) Genåbningsdagen, d. 2. dec.

5.

Præstegårdsudvalget

6.

Arrangementsudvalget
a) Samarbejde med FU i feb. 2019, Filmkræs

Dataarkivet med ID:Læsø Menighedsråd, CVR-nr. 12432119,
Budget 2019.
Endeligt budget afleveret d.10-102018 08:42
b) Godkendt og underskrevet.
c) Er indberettet (bilag).
Honorarer udbetales med november lønnen, og skattefri godtgørelser den 29. november.
d) Er indberettet og udbetalt.

a) Alt i Vesterø Kirke blev pakket
ud og sat op i løbet af 3 dage i uge
44 af tømrerfirmaet fra Vrå.
b) Provsten, tidligere præst ved kirken, Peter Jessen, Lis Augustinus,
Læsø Brand Fonden og Håndværkerne er inviteret.
BK vil finde penge til fortæring.
Tænker på at servere en form for
julefrokost.
Laver noget selv og forsøger at få
noget sponseret.
Fremvisning i kirken ½ time før
gudstjenesten.

Har fået repareret bruseniche i Byrum.

a) Samarbejde omkring et filmkræsprojekt. En række gamle
sort/hvide Ingmar Bergman film
vises.
Med besøg af en præst Johannes
Christensen, der gerne vil komme
til Læsø og fortælle om Bergman
den 12. febr. Og vise filmene den
19. febr.

7.

Koncertudvalget

Har afsluttet året med Syng og Spil dansk
i torsdags.
Besøg af Kristian Lilholt i Byrum kirke i
juli.
Eva har aftale med skolen om Lucia den
16.dec.

8.

Præsten
a) Kollektliste

a) Kommer med på næste møde.
b) Starter Gudstjeneste i
Poppelhaven på torsdag.
c) Ansøgninger til julehjælp begyndt
at komme ind.
d) Eva og konfirmanderne inviteret
til Strandby Kirke i februar
sammen med konfirmander
derfra. Arbejder videre på det.
e) Skal aflevere nogle lånte måtter til
Laila Hørby, inden hun stopper.
Evt. Prøve at låne måtterne igen
af Kommunen eller købe nogle
nye.

9.

Kontaktpersonen

Vil blive kontaktet ang. Praktikant til arbejde på kirkegården.

10.

Kirkeværgerne

Kalkning af Østerby Kirke udsat til foråret.

11.

Redaktionsudvalget

Det nye kirkeblad i nyt format udkommet.

12.

PR udvalget

Har holdt et arbejdsmøde

13.

Ansvar for flaget

Ikke aktuelt.

14.

Eventuelt

Behandle belysningen i store sal i Kirkensgård på næste møde.
Har været møde ang. Syng julen ind,
valgt folkelige og gængse julemelodier,
vedlægger løst blad med de sange, der
ikke står i salmebogen.
Til næste møde have kalender med for at
finde datoer for MhR møder næste år.
5 års gennemgang på graverhuset i
Østerby med en arkitekt fra Brøgger og
mureren

Referat: Else-Marie Pedersen

