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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 18. jan. 2018 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) Møde vedr. årsregnskab 2017

b) Horne-møde d. 3. marts

c) Det årlige menighedsmøde

Dagsorden godkendt.

a) 20. januar afsluttes betaling af
regninger fra 2017. Regnskabet
skal afleveres inden 1. april. Torsdag den 1. marts vil Marianne
Aune komme og gennemgå regnskabet med os.
b) Distriktforeningen afholder mødet
som tidligere år. På februarmødet
finder vi ud af hvem, der kan
være med, og foretager tilmelding. Der er lørdagsdåb den dag,
så præsten m.fl. kan ikke deltage.
c) Er lovbestemt, selv om det ikke
har været afholdt det sidste par år.
Hvor man fortæller om menighedsrådets arbejde, økonomi, mm.
Kan evt. holdes i forlængelse af
en gudstjeneste. Der kan evt. holdes et visionsmøde for MR og ansatte i kirken tidligere. Datoen bekendtgøres i næste Kirkeblad.
Visionsmødet afholdes 26. januar
kl. 12-14.30.
Menighedsmødet afholdes efter
Gudstjenesten den 8/4.
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d) Besigtigelse af Kirkensgaard

e) Orientering om urneanlæg, Byrum, afd. D
f) Orientering om orgeludvidelse
g) Orientering

d) Har modtaget datoer, vi kan
vælge imellem, evt. af flere omgange. Vi vælger den 26. januar
ca. 14.15.
e) Planerne er blevet godkendt af
Provstiudvalget og graverne kan
gå i gang
f) Provstiudvalget indsender til stiftet med henblik på udtalelse fra
orgelkonsulenten
g) BK har bestilt 2 x brobizz til Menighedsrådet og medarbejdere.
Kontaktet af Google Street View
om indendørs optagelse i kirkerne
mod betaling. Besluttet at takke nej,
da det er ret dyrt

3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) Arbejdet i Vesterø Kirke

Beder om, at regninger vedrørende Læsø
Kirker og -Menighedsråd sendes til mailadressen: 8437@sogn.dk
a) Indvendig kalkning i Vesterø
kirke, færdig. Stor forskel på før
og nu.
Stillads fra tidligere genanvendt
til Nationalmuseets folk.
Vand, arbejdslys og varme i kirken. Ekstra stillads opsat
Nationalmuseet er gået i gang
med arbejdet.

b) Lydanlæg

b) Lydanlæg i Østerby Kirke, skal
efter aftale finjusteres. Elmer kontakter Karsten for at komme videre.
Løs forbindelse i Evas mikrofon.
Skal til reparation.

c) Udbetaling af fondsmidler

c) Fondsmidlerne skal udbetales i rater, da vi ikke kan have så stort et
beløb stående. Det er bragt i orden
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5.

Præstegårdsudvalget
a) Fastnettelefon i Vesterø præstegård

6.

Arrangementsudvalget
a) Vision om levende adventskalender

7.

Koncertudvalget

Telefonen er blevet opsagt og nummeret
nedlagt. Skal sløjfes i Kirkebladet. Takker for tilbud fra Anker om at overtage en
nyere brugt mobiltelefon.
Gemmes til visionsmødet. 26/1
Fint arrangement den 9. januar, tak til
Anker for bespisning
Forårets koncerter lagt ind i kalenderen
Koncert for børn 31 juli og 2. august.
Mathias har ønsket at man kan få lov at
spille i kirken, når der er marked til sommer. Det kan han godt, men ikke hvis der
skal være begravelse.
Evt. lave noget til Sct. Hans
Giver svar til Mathias
Evt. Forårskoncert med deltagelse fra
Skolen, arbejder på det.

8.

Præsten
a) Gudstjenesteplan til godkendelse
b) Kursus

c) Salmemaraton
d) Kyndelmisse
e) Konfirmanddag i Hjørring
f) Påskevandring med skolen
g) Skærtorsdag i Østerby Kirke
h) Friluftsgudstjeneste
i) Godkendelse af indsamlingsliste

a) Godkendt
b) Eva, Kasper, Preben og Hanne Junge
deltager i kurset Folkekirken på
Plejehjemmet i Aalborg den 23.
januar.
c) Opstart af Salmemaraton 6. februar
19.30
d) Kyndelmissegudstjeneste med
konfirmander den 1. februar kl. 19.30.
e) Gospeldag med konfirmander i
Hjørring den 8. februar
f) Påskevandring med skolen
g) Skærtorsdag i Østerby med vin og
boller
h) Friluftgudstjeneste 2. pinsedag 21.
maj
i) Listen er godkendt
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9.

Kontaktpersonen
a) Honorar til afløsere

Akut brug for hjælp til musikalsk ledelse
af gudstjeneste den 31. december.
Da afløserne ikke ønsker honorar, bliver
der købt en gave til dem for deres indsats.
Personalemøde før jul og efter julen.
Diskuteret salmer til julegudstjeneste, ønske fra organisten, gave til medarbejder,
seniorordning (skal selv finansiere ordningen, så man må lave en politik for det,
hvis man ønsker ordningen).
Hvem har ansvaret for at servicere vikarpræsterne. Det er provstiet, der sender vikarerne herover.
Kan, når vi skal på provstesyn hvert år,
tage forsyninger med til kontorarbejdet

10.

Kirkeværgerne

Mangler eftersyn på kirkeklokkerne, har
ikke haft det de sidste 2 år.
Har lejet en container til 3600 kr. i
Østerby
.

11.

Redaktionsudvalget
a) Orientering om Kirkebladet per 1. marts

15. januar redaktionsmøde.
Laver A4 med 16 sider én gang til. Besøg
fra trykkeriet i Videbæk evt. omkring påske.

12.

PR udvalget
a) Annonce i Læsø turistbrochure

Deadline 26. januar
Vil vi blive ved at have annoncen, da det
er ret dyrt?
Beslutter at sige nej tak.

13.

Ansvar for flaget

Ingen flagdage inden næste møde

14.

Eventuelt

Gave til Vesterø Kirke, en Herrnhuterstjerne, som skal hænges op udenfor kirken omkring advent.
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Punkt på næste dagsorden:
Hvordan kan man opbevare persondata
sikkert i Graverhuset?

Punkt 15: Lukket møde
a) Personsag

Referat: Else-Marie Pedersen

