Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 22. okt. 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00

Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie
Pedersen og Eva Bernhagen, Birgitte Melchiorsen og Astrid Stoklund Petersen.
Fraværende:
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Status for ejendomshandel

b) Vedr. entré i VØ kirke

c) Kirkegårdsvedtægter, orientering

3.

Kassereren
a) 3. kvartalsrapport

Dagsorden godkendes med tilføjelse af
pkt, 3 b og punkt 10.
a) Strandvejen 10 afventer sidste skridt.
Pengene for Præstens Skov står på spærret konto, til arealoverførsel er foretaget.
Holmelundsvej 6 status er uændret.
b) Beslutter følgende:
Voksne 10 kr.
Børn under 15 år gratis
Fastboende på Læsø har fri adgang i kirken.
c) Indskrevet i den nye skabelon behandlet på PU mødet og godkendt.

a) Godkendt og underskrevet af formand og kasserer

b) Ansøgning til PU om allerede i 2019 at afdrage kr. 200.000 – ekstraordinært - på lån i
Stiftet fra de frie midler. For at undgå at betale for mange negative renter.

b) Godkendt

14. november kommer Marianne Aune
med 1. færge kl. 9.30 og gennemgår budgettet for 2020 med Menighedsrådet.
Menighedsrådet har fået oprettet MobilePay og der kan indbetales ved aftalte arrangementer
På følgende nummer: 520640
4.

Kirkeudvalgene
a) Beslutning vedr. reparationer iflg. kirkeDV

Østerby
a) nr. 225 15.000 skifte 4 luger og understryge tag og
nr. 230 10.000 vinduer-rust
Laves inden årets udgang og finansieres
via fri midler.
Nr. 233.
Vindue kittet, er gjort. Maling udsættes
til 2020 v/Birgitte
Nr. 234 Redskabshus, defekte fuger mm
kan sagtens vente, fremskrives til 2021.
Nr. 227 og nr. 232 er ikke udført med
udvendig kalkning nr. 180. men murer
udfører arbejdet i 2019, finansieres af frie
midler.
Byrum
Nr. 202 + 203 Tagrum i kirken
fremskrives til 2021 kan sagtens vente
Nr. 188 bevarer plænen i afsn. B skrånende mod syd.
10.000 bevares til plantning af buske og
træer, men i 2020
Nr. 166 50.000 i 2020 til katafalk
Nr. 53 25.000 faktisk 2 steder med digeskred. har bedt om pris til 2 digeskader
Vesterø
Nr, 194 digeskred i Vesterø 50.000
overslag modtaget 2016 på 53.250 kr.
Ønsker overslag fra Læsø Håndværker til
samlet udbedring i Byrum og Vesterø

Helst gøres i 2020
Kirkensgård
Nr 75 Vinduer og døre i Kirkensgård.
fremskrevet til 2021
Nr.95 Køkken 218.750 kr., vil gerne
forny lidt i køkkenet, men i en mere skrabet udgave i 2021
Nr. 215 Ønsker at gøre noget ved gulvene i 2020 75.000 kr.
Nr. 216 Til belysning også i den lille sal
ønsker vi afsat 20.000 kr. i 2020
(Fik installeret lys i den store sal i 2019,
det kostede 20.000.)

5.

Præstegårdsudvalget

Penge sat af til algebehandling af taget på
Kirkensgård i det nye år.
Buskene omkring terrassen fjernet.
Utæthed ved toilettet ved udskylning lige
nu. Skal repareres.

6.

Arrangementsudvalget

7.

Koncertudvalget

8.

Præsten

Ikke noget.

Plakat med Marie Carmen Koppel i kassen uden for Vesterø Kirke må gerne
være der.
Interesse for Gud og spaghetti, kan evt.
forsøges, hvis der er frivillige, der vil
hjælpe til. Evt om torsdagen.
3.-4. klasse fra skolen kommer i kirken
og på kirkegården i morgen onsdag.
Deltager i møde for nye borgere på Læsø
på fredag.
Rytmisk kor 1. søndag i advent i kirken.

9.

Kontaktpersonen

Har spurgt medarbejderne, som synes,
a) Evaluering på reduktion af gravermed- der har været meget grønt på gangene,
hjælpertimer
hvilket nok skyldes den megen regn.
Flere grønne områder, så der ikke skal
grandækkes så meget. Medhjælpertimerne er skåret ned til det halve. Og der
skæres måske yderligere ned næste år.
Har haft tid til at ordne flere tiltag på kirkegården alligevel, mener dog, der også
er meget, der ikke er nået. Vi påpeger, at
standarden bliver slækket, men håber
ikke, at graverne møder utilfredse besøgende. De skal så bede dem henvende sig
til MR. Men de mener selv, det er håbløse udsigter for fremtiden med besparelserne, det slider på arbejdsklimaet og
stemningen mellem de ansatte.
I 2016 anskaffede MR maskinerne for at
lette det fysisk hårde arbejde på kirkegårdene. Men der er stadig brug for timer til
at køre maskinerne.
Foreslår at vi får lavet en opmåling, for at
finde et rimeligt medarbejdertimetal. Tager igen sagen op til overvejelse efter opmålingen.
b) Køb af maskine

10.

Kirkeværgerne
5 års syn efter renovering af Byrum Kirke

b) Henvendelser til forsikring har ikke givet svar.
Vi skal give 120.000 kr. i bytte sammen
med vores gamle maskine for ny maskine
med større maskinkraft.
Skal bestilles til levering snarest.
Beholder den maskine i Østerby, der er
der nu. Beholder også den 3. maskine.
Den nye maskine flyttes rundt, når der er
brug for større maskinkraft.
Holder vi selv uden arkitekters medvirken. Inden næste møde.
Torsdag den 14. november kl. 8.30

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget

14.

Eventuelt

Posten kommer med urner, men er der ingen til at tage imod ved graverhuset, bringer man dem ud til privatadressen. Vil
gerne, at der anskaffes en pakkepostkasse
til aflevering ved Byrum Kirke. Købes
ind.
Planlægning omkring Syng Julen Ind inden næste møde.
Der er MR-valg i 2020 efter nye regler.
På næste møde skal vi tale om hvem, der
ønsker at fortsætte i rådet, og hvem, der
vælger at stoppe. Allerede til foråret begynder forberedelserne til MR valget i
september 2020.

Referat: Else-Marie Pedersen

