Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Anker Juul Strøm, Lilli Jensen (fra kl.
ca. 20), Miriam Hansen og Eva Bernhagen.
Fraværende: Astrid Petersen i stedet deltog Birgitte Melchiorsen som suppleant.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Region Nordjyllands brug af lokaler

Dagsorden godkendt.

a) BK har nyligt været i kontakt med tovholderen på byggeriet af den nye tilbygning til Regionsklinikken. Byggeriet forskydes med indflytning i Kirkensgård den
31. maj, og de nye lokaler tages efter planerne i brug 12. august.
BK og Anker har vist lokalerne i Kirkensgård frem for personale fra regionsklinikken, de er begejstret for dem.
Der laves ikke ændringer i den store sal.
Og der skal tages hensyn til, at Grethe
også arbejder i huset.
De klarer rengøringen med eget rengøringspersonale. Og betaler for el- og
vandforbrug.
Vi ønsker, der skal aftales en betaling af
leje for brug af lokalerne. En ugeleje, så
det er muligt at tilpasse efter den tid, det
bliver nødvendig at have dem til rådighed.
Vi fastsætter en pris.
Der bliver lavet en skriftlig aftale.

b) Regnskabsinstruks

b) Der bliver underskrevet tilrettede eksemplarer af bilag til regnskabsinstruks.
Graverne får deres disponeringsbeløb hævet til 50.000 kr.

c) Dato for årligt syn

c) Den 4. juni kl. 8.00. Vi starter i
Østerby.

d) Libanon-besøg

d) BK har sendt et foreløbigt program,
ankommer max 9 medlemmer den 25.
maj, de udsendes to og to til de sogne, der
har ønsket besøg.
Skal med til Friluftsgudstjeneste ved Museumsgården den 26. maj. Skal indkvarteres privat og i enkeltværelse. Skal deltage
i forskellige dialogmøder.
Vi overvejer indkvarteringsmuligheder.
Donerer 1000 kr. til Folkekirkens telt ved
Nibefestivalen.
Tilbud om Hjertestarterkursus fra Hjerteforeningens Giv Liv uddannede.
Tages op på næste medarbejdermøde.

3.

Kassereren
a) Godkendt regnskab 2018 til underskrift

Regnskabet blev gennemgået af
Marianne Aune, regnskabsfører i
Provstiet, den 21. februar 2019.
Forbrugt 87 % i forhold til budget.
Godkendes af et fuldtalligt Menighedsråd.
a)

Underskrives den 12/3 2019.
Arkiveret i Dataarkivet
Læsø Menighedsråd. CVR-nr. 12432119.
Regnskab 2018
Afleveret 20-02-2018 15.13

b) Indsamling og MobilePay

b) Kontakter vores bank for at få det indført. Så man også har den mulighed som
supplement til at lægge penge i Kirkebøssen ved indsamlinger.

4.

Kirkeudvalgene
a) Fældning af træer

Træer på/ved Byrum og Vesterø Kirkegårde, der er gået, ud skal fældes.
Ny græsplæne i Østerby kan sættes på
KirkeDV og evt. laves ved anvendelse af
frie midler. Måler området op og beregner prisen.

5.

Præstegårdsudvalget

Belysning i Kirkensgård, starter opsætning sidst i april.

6.

Arrangementsudvalget

Fejrer Kresten Kristensens 50 år jubilæum for indsættelse i Vesterø Kirke.
Mobiliserer damerne fra arrangementsudvalget til at anrette en let frokost i Kirkensgård efter gudstjenesten i Byrum
Kirke.
BK kontakter Læsø Posten for at lave et
interview med præsteparret.

a) Udvidet kirkekaffe d. 24. marts

7.

Koncertudvalget

8.

Præsten
a) Konfirmation 2021 og 2022

Koncert næste torsdag med Musikskolen,
Gospel- og Rytmisk kor
Og Kasper Køhl har orgelkoncert den 27.
marts.

a) 9 konfirmander i 2021 og 17
konfirmander i 2022 – 2 konfirmationer
begge år.

b) Arr. 30. aug. – 6./7. sept. Ægirs Have
b) Korweekend 30. august og deltagelse i
Gudstjeneste 1. september i Byrum Kirke
(med indskrivning af konfirmander).
Og igen øve med kor den 6. og deltaglse i
«Den Himmelske Pause» den 7. sept. i
Ægirs Have.
Børne- unge kor den 22. sept. Indkvarteres i Kirkensgård.
Høstgudstjeneste evt. 29. september.
«Lysets Sang» på Læsø 20. til 24. juni,
spørger om lån af Vesterø Kirke.

Der skal indkøbes yderligere 60 Tillæg til
Salmebogen.
9.

Kontaktpersonen
a) Gravermedhjælper 2019
b) Det årlige medarbejdermøde

a) Har en annonce klar, der skal indrykkes. 30 timer i 33 uger.
b) 2. april kl. 8.00. Foruden kontaktpersonen skal der være mindst 1 menighedsrådsmedlem til stede. De øvrige er også
inviteret.
Der er et stort ønske om at abonnere på
Salmedatabasen. Koster 1400 kr. om året.
Vedtager, at det skal oprettes.
Efterlyser kalkmalerifoldere til Vesterø
Kirke. BK sørger for at få det ordnet til
sæsonen.
Efterlyser også ny folder til Byrum Kirke.
Anker følger op på det.
Rengøring i Vesterø Præstegård ved præsteskifte mandag den 25. marts. Spørger
evt. Vaskebjørnen.
Ansvarsforsikring til Minilæsserne, da de
kommer uden for Kirkediget på offentlig
vej. Anker tjekker op på det.

10.

Kirkeværgerne

Aftaler vedrørende afholdelse af femårssyn ved Graverhuset i Østerby. Samt udbedring af skader eller mangler.

11.

Redaktionsudvalget

Glæder sig over rosende omtale af vores
Kirkeblad i læserbrev i Læsø Posten.

12.

PR udvalget

Intet

13.

Ansvar for flaget

Skærtorsdag i Byrum op og ned v/Anker,
i Vesterø op v/BK ned v/personale,
i Østerby Elmer ansvarlig

Påsken: d. 18., 19., 21. og 22. april

Langfredag i Byrum op og ned v/Anker,
i Vesterø op og ned v/BK,
i Østerby op v/Elmer ned v/personale
Påskedag i Byrum op v/personale, ned
v/E-M,
i Østerby op og ned v/Elmer,
i Vesterø op og ned v/BK
2. påskedag i Byrum op v/Lilli, ned
v/personale
i Vesterø op og ned v/BK
i Østerby op og ned v/Elmer

14.

Eventuelt

Gudstjeneste onsdag 19.00 med konfirmanderne.

Mødet slutter kl. 22.30

Referat: Else-Marie Pedersen

