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Indkaldelse til ekstraordinært menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 22. jan. 2019 kl. 12.00-13.15
i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen og
Astrid Petersen.
Fraværende med afbud Eva Bernhagen.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Drøftelse med afsluttende afstemning vedr.
køb og salg af kirkens ejendomme.

BK orienterer om emnet.
Tvivl om rigtigheden af den trufne beslutning.
På sidste møde udtrykte Formanden og
Næstformanden tvivl om rigtigheden af
vores beslutning og ønskede en afstemning om, hvorvidt vi skulle fortsætte med
arbejdet. Dette var de øvrige medlemmer
ikke forberedt på og ønskede et nyt
møde. Og betænkningstid.
Medlemmerne fik mulighed for at udtale
sig.
Næstformanden redegjorde først for sagen indtil nu.
Oversigt over drift af nuværende boliger
udfærdiget.
Alle øvrige medlemmer udtalte sig.
BK Vi skal overveje, om det kommer
menigheden til gode på nogen måde?
Overvejelser om uforudsete udgifter i forbindelse med flytning for præsten.
Ingen muligheder for optagelser af lån.
Tør vi?
Afstemning. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt.
Skal Menighedsrådet stoppe processen
med ejendomshandelen?
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Men uanset resultatet skal vi stå sammen
skulder ved skulder og arbejde loyalt
sammen.
2 stemmer ja
4 stemmer nej
Vi fortsætter uændret.
3.

Formandens ønske om ny konstituering.

BK Ingen trussel eller pressionsmiddel.
Men bruger al sin tid på MRarbejde, og
forsømmer hjem og familie. Det indvirker på helbredet
Forberedende varsel om et ønske om aflastning. Og har brug for respekt samt ro
og orden.
Forslag til aflastningsopgaver. Ejendomshandlerne kan overdrages til et andet
medlem.
BK nævner selv andre opgaver, hun
gerne vil aflastes for. Ugentlig meddelelse til Læsø Posten og administration
vedrørende afløserpræster og kontakt til
disse.
Der er forståelse for ønsket, og vi tager
det op på februar mødet.

4.

Eventuelt

Ikke noget

Mødet hævet kl. 13.15
Referat: Else-Marie Pedersen

