Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie
Pedersen, Eva Bernhagen og Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: BK

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
Havde besøg af Poul Christensen, der forærede os Knud den Hellige, en maske
han havde udskåret i rødel og ønskede, vi
skulle hænge op i Kirkensgård.
Tak til Poul.
Tilføjelser:
To punkter under pkt. 2
e) Møde til godkendelse af samarbejdsaftale i Provstiet
f) Kirkebil
1 punkt under pkt. 3
a) Syng julen ind
Dagsorden godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden
a) Orientering om bankforbindelser

a) Tidligere fordeltes MR penge mellem
flere pengeinstitutter for sikkerhed. Gælder ikke mere.
Men nu har regnskabsføreren ønsket at
flytte opsparede midler
644.000 til Sparekassen Vendsyssel fra
Spar Nord. 861.000 står i Nordjyske
Bank også opsparede midler.

b) Orientering om skiltning til præstekon- b) Har fået skiltet fra Holmelundsvej til at
sætte op ved indgangen til Kirkensgård
tor
fra kirken.

Og får endnu et skilt op sammen med de
øvrige skilte ved Hovedvejen.
c) Status vedr. VØ præstegård

d) MR-valg, Valgforsamling 15. sept.

c) Provsten er orienteret om vore overvejelser i forbindelse med indretning af
præstekontor i overetagen på Kirkensgård. Og kontor til afløserpræsten.
Det bliver undersøgt vedr. driften af Vesterø Præstegård. Om det vil blive muligt
af beholde den.
d) Orientering om mulighed for at bruge
fuldmagt ved afstemning, hvis man på
grund af sygdom eller lignende ikke kan
møde op. Så skal man bruge en formular,
der skal medbringes af en anden person.
Formularer kan lægges ud på Hjemmesiden og Facebook eller afhentes i Våbenhuset i kirkerne. Skal bekendtgøres i
Læsøposten og i Kirken.
Dirigent til Valgforsamlingen må ikke
være en fra valgbestyrelsen. Vil spørge
Heidi Strøm.
Kandidater kan ikke lede opstillingen eller tælle stemmer.
Det praktiske, et traktement: indpakket
chokolade, kolde drikke og kaffe, ordner
Miriam.

e) Godkendelse af samarbejdsaftale i
provstiet.

e) Invitation til samarbejdsmøde angående fælles regnskabsfunktion for menighedsrådene i de to provstier den 17. sept
kl.17 for valg af bestyrelse. For 3 medlemmer fra hvert MR. Undersøger, om
det er tvingende nødvendigt at være til
stede.

f) Kirkebil.

f) Kirkebil. Har igen en taxa på øen.
EH tager kontakt til taxamanden og hører, om han er interesseret i at køre taxa
til kirkegang evt. til rabatpris.

3.

Præsten

Har startet 10 nye konfirmander op i onsdags. Konfirmandindskrivningsgudstjeneste på søndag med opgaver til de deltagende konfirmander, der kommer 7.
Kirkekaffe den 6/9 (E-M)
Onsdag den 16. sept. introaften for konfirmander og forældre (traktement v/BK
og E-M)
.
To og lø 13. og 15. maj 2021 konfirmation. I Byrum Kirke begge dage.
Morgenmad i mandags til de nykonfirmerede hos Eva.
Den 13. september gudstjeneste i Vesterø
Kirke kl. 10.

a) Syng julen ind? Udsat til 6. oktober
4.

Kassereren
a) Budget 2021

5.

Kirkeudvalgene
a) Uafklarede reparations- og vedligeholdsarbejder

a)
E-M og BK har været i Hjørring i provstiet og sammen med Marianne Aune arbejdet med budget 2021.
Endeligt budget behandles på næste møde
og godkendes.

a)
.
Kirke DV
Har problemer med at få håndværkerne
til at komme og lave arbejdet. Så vi kan
få det afsluttet.
Nr. 234 Redskabshuset i Østerby. Evt.
vandskure det, får et overslag, så vi kan
finde ud af hvor meget vi skal bruge
Nr. 238 Klokketårnet i Vesterø kan først
laves i 2021. budgetteret i 2020. Skal vi
så ikke lade hele kirken kalke i 2021 i
stedet, trænger rigtig meget. BK beder
om at måtte bede kirkeværgen ringe til et
firma, med forstand på røde kirker.

Nr.95 Der kræves en prioritering til budgettet.
Mener, vi må tænke mest på arbejdsforhold for medarbejderne og koncentrere os
om kontorforhold i loftsetagen. Eller måske tænke på Kærmindevej 3 til kontorer.
Og så evt. senere se på restaurering af
køkken i Kirkensgård.
b) Nye affaldscontainere

c) Fældning af træer

6.

c) Der skal fjernes træer og buske omkring containerpladsen i Byrum, så lastbilen kan komme frem.
Undersøger, om det er muligt at få en til
at fælde træerne.

Præstegårdsudvalget
a) Indkøb og installation af røgalarmer

7.

b) Til Nytår får vi affaldssortering og nye
store affaldsbeholdere, placeret på afhentningsstedet. Hvordan klares det på kirkegårdene, skal graverne sortere affald derfra og lægge i beholderne udenfor?
Foreslår at der ikke skal være affaldsbeholder på kirkegårdene, men besøgende
må bære evt. affald ud til beholderne eller
bringe det med hjem.

Kirkeværgen kontaktes

Arrangementsudvalget
a) Sogneudflugten
b) Efterårets sogneaftener

a) Havde en dejlig dag, godt vejr god tur
alt blev godt.
b) Sogneaften næste torsdag den 10. sept
19.30
Steen Sunesen – Balsam for Sjælen
Lene Grarup afløser i uge 46 og har sendt
3 emner til sogneaften, som arrangementudvalget kan vælge imellem.
BK har kontaktet Kristian Skjoldager angående et foredrag, har ikke hørt noget
endnu.

8.

Koncertudvalget

Kirkekoncert v/Kasper i efterårsferien.

Uffe Most med Kammerkoret på lørdag.
Mette Katrine Stærk, folkemusiker,
spiller harmonikamusik i Østerby Kirke
20. sept kl. 16.
29. okt Syng Dansk i Byrum Kirke.
Skal til at planlægge for næste år, selv om
det kan være svært.

9.

Kontaktpersonen

Ikke noget

10.

Kirkeværgerne

Bænkene til kirkegårdene er ikke blevet
bestilt, nu venter vi til næste år med 1 ny
bænk til hver kirkegård.

11.

Redaktionsudvalget
a) Emner, gode ideer til Kirkebladet

a) Det nyvalgte MR
Knud den Hellige.

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Præsten overvejer at lave prædikenværksted.

Mødet slutter kl.: 22.30
Referat: Else-Marie Pedersen

