Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie
Pedersen og Birgitte Melchiorsen.

Fraværende: Eva Bernhagen med afbud
Formandens initialer: BK

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Konstituering

b) MR-valg 2020

Dagsorden godkendt.

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

b) Valgbestyrelsen består af Bodil
Kessler, Miriam Hansen og Else-Marie
Pedersen.
Ny valgform med regler og vejledninger
offentliggøres efter nytår på DAP.
Offentligt orienteringsmøde om MR
valget den 12. maj over hele landet. Kan
allerede nu være opmærksom på
potientielle kandidater.
Valgforsamling i de enkelte sogne den
15. september, hvor der opstilles
kandidater.

Vi talte om, hvordan holdningen generelt
er med hensyn til næste periode, er der
ønske om at stoppe efter indeværende
periode, eller har man lyst til at fortsætte
arbejdet?
Valget er om næsten et helt år, så det
kan være svært at forholde sig til nu, og
man er ikke bundet af sin holdning på
nuværende tidspunkt.
c) Datoer for MR-møder 1. halvår 2020
d) Status for ejendomshandel

3.

c)14/1 - 11/2 - 17/3 - 28/4 - 25/5 og 25/6
d) Mange forhindringer. Salget af
Præstens Skov ikke tinglyst endnu, da
MR ikke kan stå som ejer. Så Byrum-HalsVesterø Præstekald v/Læsø MR skal
oprettes med frivilligt CVRnr. Er nu
afsendt til Erhvervsstyrelsen, der har
kvitteret for modtagelse.
Og nu skal MR udfylde formular til
bemyndigelseserklæring.
Salget af Præstegården i Vesterø er ikke i
orden, køberen har et hængeparti
omkring salg af nuværende bolig.

Kassereren
a) Budget 2020

a) godkendt på ekstraordinært møde den
14. november 2019.

Statens administration har udbetalt
tilskuddet til restaureringen af
kalkmalerierne i Vesterø Kirke
595.665,86 kr
4.

Kirkeudvalgene
a) 5 års syn Byrum kirke

a) referat sendes med ud.

b) Opfølgning på KirkeDV

b) Indvendig maling i Østerby Kirke.
Tagunderstrygning mm er aftalt med
mureren.
Digeskred i Byrum er under
undersøgelse.
Håndværker er bestilt til toilettet i
Kirkensgård. Udskifte persienner med
plast på ruderne. Og opsætte dispenser
til papirservietter på toilettet. Anker
sørger for det, og en ny udendørs lampe.

c) Gravstedssager

c) Sag i Østerby. Påstand mod påstand,
mener at grandækning var afbestilt, og
graveren mener det modsatte. Må
eftergive betalingen. Men gravstedet
skal passes af indehaveren. Ellers må der
gribes ind. Da kirkegårdsvedtægten skal
overholdes.
Sag i Vesterø kontakter mere familie
vedrørende nedlæggelse af det ene
gravsted.
Meget fugt i Vesterø Kirke, køber en
affugter og prøver om det kan klare det.

5.

Præstegårdsudvalget

Ad punkt 4b
Belysning i Kirkensgård, får pristilbud.

6.

Arrangementsudvalget
a) Saltkøb

Saltsyderiet sælger salt til nedsat pris
den 4. december.
Miriam køber ind.

7.

Koncertudvalget

Møde på fredag.

Har fået flere henvendelser om
optræden næste år.
Vil forhøre sig for at få nye medlemmer i
udvalget.

8.

Præsten

Stor ros til præsten for Allehelgens
Gudstjenesten.

9.

Kontaktpersonen

Ny minilæsser ankommet til øen og er
taget i brug. God instruktion til graverne
fra leverandøren.
Referat medsendt fra sidste
personalemøde.
Ny PC til graveren i Østerby. Evas
udskiftede PC overgår til Vesterø.

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
a) Flagdage i julen/nytår

15. januar næste deadline.

Op kl. 9 og ned kl. 15
Juledag 25/12
Byrum: op og ned Anker
Østerby: op og ned v/Elmer
Vesterø: op v/Kalle Kessler
2. juledag 26/12
Byrum: op og ned Else-Marie
Østerby: ned Miriam
Vesterø: op og ned v/Kalle Kessler
Nytårsdag 1/1
Byrum: op Karsten
Østerby: op og ned v/Elmer
Vesterø: op og ned Bodil og Kalle

14.

Eventuelt

Møde MR og personalet den 10.
december med samtalekort og frokost.
Har Gudstjenesten en fremtid?
I Brønderslev på torsdag den 21. nov.
Bodil rejser derover + overnatning. Vil
nogen med.
Syng julen ind med kendte julemelodier
den 12. december i Byrum Kirke.
Tilbud fra Danmission om rejse sidste
uge i maj til Libanon. BK videresender
orientering om rejsen på mail.
BK Sender julehilsen til gæsterne fra
Libanon.
Referat: Else-Marie Pedersen

