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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 6. april 2021 kl. 18.50 i Kirkensgård

Dagsorden
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, Peter
Pedersen, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Henvendelse fra kordegnen indsat under
punkt 3.
Startede mødet med en kort andagt ved
Elmer Haaber.

2

Meddelelser fra formanden:
A. Vesterø præstebolig. Afslutning.

a) Afleveret nøgler forrige tirsdag.
Målere aflæst til opgørelse.

B. Status indkvartering af afløserpræster

b) Der er booket til alle for i år. Har
endnu ikke beregnet endelig udgift til
slutrengøring og forbrug.
Første præst var meget tilfreds med sit
hus.
Ann og Kathrine har udfærdiget forslag
til et brev til sommerhus
udlejningsbureauerne, hvor der søges om
tilbud på en fast ordning med de ca. 12
ugers og 6 weekenders leje pr. år.
Gennemgået og rettet til.

C. Ny biskop i Aalborg stift.

c) MRmedlemmerne får stemmeret ved
bispevalget. Flere af os er stillere for
nogle af de opstillede.

D. Lån/leje af Kirkensgård.

d) Kommunen har spurgt om at leje
lokale i Kirkensgård til Mødre gruppen.
Det er der delte meninger om. Vælger
ikke at tilbyde en permanent aftale, men
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kan hjælpe indtil Kommunen har en
anden bedre ordning, da det ikke kan
blive optimalt her. Så det bliver for en
kort periode. Mod en betaling på 850 kr.
incl. forbrug og rengøring pr gang.
Lægehuset ønsker at leje lokaler til en
kursusdag, skal betale 850 kr.
Velgørende foreninger skal betale 300 kr.
pr. gang. (Kræftens Bekæmpelse og
Hjerteforeningen.)

3

E. Dato for årligt syn af kirkerne og Kirkens
bygninger

e) Mandag den 10. maj.

F. Folkekirkens Nødhjælp (indsamling 2022)

f) Ny koordinator Torbjørn Ydegaard, så
der vil blive arrangeret indsamling på
Læsø igen i 2022.

Præsten
a) Evt. arrangement torsdag før St. Bededag.

a) Torsdag den 29. april. Arbejder videre
med det.

b) Kirkelige aktiviteter. Henvendelse fra
Kordegnen.

b) Kristuskrans f.eks. også som en del af
arrangementet St. Bededag.
Der vil være penge til sådanne tiltag
omkring højtiderne.

Gudstjenesten fremadrettet.

Skal vi fortsætte som nu?
Det synes vi, vi skal, evt. går vi udendørs
til pinse. Tager det op på næste møde.

4

Kassereren

Ekstraordinært møde, den 13. marts med
godkendelse af regnskab 2020.
Udsendt referat med regnskabet
vedhæftet til Stedfortrædere, Kirkeværger
og medarbejdere.

5

Kirkeudvalgene
A. Ønske om urnegravsteder m/hæk i Byrum

a) Besluttede to steder, der var mulighed
for. Fjerner en stor birkerod i afsnit C og
laver fire urnegravsteder med hæk
omkring.
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Skal også have nedlagt et stort gravsted
med flere større elementer, der nok skal
fjernes med professionel hjælp.

6

B. Skilte

b) Er sat op rundt om diget i Byrum samt
et i Vesterø.

C. Træfældning på Byrum kirkegård

Tager ikke stilling, før det er garanteret,
at Kommunen selv fjerner dem på deres
ansvar. Og der skal søges i provstiet først.
Ser på det, når der er syn.

Præstegårdsudvalget
A. Kærmindevej 3

a) Gulvene er blevet slebet, Væggen
fjernet mellem to rum. Det ser fint ud.
Skal vælge ny gulvbelægning.
Der bliver 2 kontorrum. Så Eva og
Grethe må fordele.
Per ser på gulvene. Karsten må se på
nogle døre.

B. Præstekontor (skilt)

b) Hvor skal det stå?
Ved indgangen fra Kirken?
Overvejer om det er det skilt, vi skal
bruge.

7

Arrangementsudvalget

Ikke aktivt for tiden.

8

Koncertudvalget

Har noget på bedding til sommer.

9

Kontaktperson
A. Arbejdsmiljø

a) Har Kontakt med Lene Hvid.
Forslag til datoer. Interview 11. og 12.
maj op til 1 time pr medarbejder.
Tilbage melding online til MR torsdag
20. maj.
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27. maj fysisk tilbagemelding til
medarbejdere.
Lokale: I Kærmindevej 3.
Vi sørger for frokost til medarbejderne.
Vejledning og præsentation til
personalemødet på skærmen.

10

Kirkeværgerne

11

Redaktionsudvalget

12

PR-udvalget

13

Ansvar for flaget
A. Flagregulativ

14

Eventuelt

Mødet slut kl.: 22.10

Vedr. Kirkebladet.
Tilbud fra Økotryk med samme
beskrivelse som Videbæk.
Men da prisen er billigere, fortsættes med
at få lavet en aftale.

a) St. Bededag, 30. april
Flag i Byrum: Peter og E-M
Aftaler nærmere, når det er besluttet, om
der er Gudstjeneste.
I Østerby og Vesterø laver de selv aftale.

Nøgler, skal have styr på hvad, der er
udleveret.
Bliver spurgt hvad, hvem har nøgler til.
Evt. få opsat en nøgleboks.

Referat: Else-Marie Pedersen

