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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 4. maj 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

2

Meddelelser fra formanden
a) Status indkvartering af afløserpræster
2021
b) Lån/leje af Kirkensgård

c) Rengøring Kirkensgård

Dagsorden godkendt med
tilføjelser:
pkt 2 f Distriktsforeningens
generalforsamling,
pkt. 2 g DAP brugeradministration
Punkt 5 b Gravstedssag

a) er på plads.
b) i orden med betaling, har fået datoer
fra Hjerteforeningen. Får fra Kræftens
Bekæmpelse efter deres
generalforsamling.
Ønske om leje til Daghøjskole i sommer,
hvor der også satses på frivillig indsats
fra vores side til servering af vand og
kaffe samt oprydning. Det vil ikke kunne
lade sig gøre og slet ikke i år, det kræver
længere planlægningstid.
c) Beslutter, det er nødvendigt med
rengøring i 2 dage om ugen i stedet for 1
dag. Ulla kan klare det.

d) BUF børne-, unge-, familieudvalg

d) starter med et sådant udvalg. Grethe
født medlem + medlemmer fra MR. Peter
og Kathrine vil gerne. Går snarest i gang
med at oprette udvalget. Der er også
plads for frivillige i udvalget.

e) Syn d. 10/5

e) Alle deltager på et tidspunkt af dagen.
Helst med i eget sogn.
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f) Distriktsforeningens
generalforsamling.

f) Skal være nyvalg til foreningens
bestyrelse, mulighed for at blive valgt
ind.

g) DAP brugeradministration
g) godkendt og opdateret.

3

Præsten
a) Evaluering af arr. 29/4

En meget kold aften, men et spændende
emne. Det har krævet et stort forarbejde.
Tak til Grethe.
Lidt for sent for børnene, kan måske en
evt. næste gang finde på noget andet for
dem tidligere på dagen.

b) Evaluering af streaming.

b) evalueret på personalemødet, de fleste
var glade for at deltage. Skulle måske
have evalueret det lidt tidligere.

c) Gudstjenester fremadrettet

c) Pinsen i anlægget, streames, hvis vejret
gør det muligt. Eva vil involvere
konfirmanderne hvis det bliver muligt.
Kl. 11 i anlægget 2. pinsedag. Sørge for
borde og bænke. Fra Arne Mortensen v/
Elmer. Pandekagebagning v/Anker og
hjælpere. Ann, Else-Marie m.fl.
Gudstjenester fortsætter i Byrum alene.
Skal vi åbne op i de andre kirker, bliver
der to gudstjenester. Det er ikke endnu.
Arbejder henimod at synge solen ned i år.
Nedsætter et udvalg: Karsten, Kasper og
Eva.
Kr Himmelfartsdag alm. Gudstjeneste kl.
10.

d) Præstens feriekalender 2022
Klar til at bestille sommerhuse til
afløserpræster.

4

Kassereren
a) 1. Kvartalsrapport 2021

Rapporten godkendt og underskrevet.
Lån i Stiftet i forbindelse med hushandler
nu indfriet.
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5

Kirkeudvalgene
a) Vildthegn Vesterø kirkegård.

a)Konsulenten går med til at ændre til
opsætning 1 meter fra diget.
Kalkning begynder uge 22 i Vesterø

b) Gravstedssag
Har et ønske om, at gravsted for afdøde
ægtefælle, når det om ca. to år udløber, kan
blive nedlagt, da nulevende ægtefælle har
reserveret gravsted i plænen og ønsker, at
afdøde ægtefælle flyttes dertil, Kan dette ske
og kan gravstedet senere blive fælles for begge
ægtefæller med én sten med begges navne på?

6

Præstegårdsudvalget
a) Kærmindevej 3

a) Det kan godt lade sig gøre.

a)Gulvet slebet, og der er malet.
Slibningen kostede ca. 8.000.
Det andet gulv er meget ujævnt og rettes
af måske i næste uge. Vil koste ca.
10.000. Spørger, hvad det vil koste at
brække gulvet op.
Har valgt gulvbelægning, ca. 5.300.
Handymanden kommer og lægger det på,
ca. en dags arbejde. Foldedør arbejdsløn
ca. 5.000. Lysberegninger, ny eltavle og
ledninger 15.-20.000 skønnet. Skal være
mange stikkontakter, der findes i forvejen
kun en enkelt.
Får et overslag på elprisen.

.
7

Arrangementsudvalget

Møde i går
Inger Bondesen sekretær, Bodil Kessler
formand året ud.
Arrangementer ved afløser præster.
Sogneudflugt 29. august.
Filmkræs.
Torbjørn Ydegaard arrangement i relation
til Laura Ingalls bog «Det Lille Hus på
Prærien» en vekslen mellem sang og
fortælling.
Samt foredrag om nordmanden Zapffe.
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Hvis menighedsrådet kan søge støtte til
arrangementet. F.eks. fra «Dansk
litteratur i Danmark».
Udvalget vil gerne holde en takkemiddag
for dem, der har været med i arbejdet i
mange år.

8

Koncertudvalget

Har også holdt møde.
Har planlagt 6 ting indtil videre.
Bortfalder, hvis der ikke kan lukkes mere
end 50 ind.
Indendørs om muligt til Sct. Hans med
lokale kræfter.
Mathias vil holde kirkekoncerter i
forbindelse med onsdagsmarkeder. Kan
bevilges løn til 2 gange.
Koret er indkaldt til øvning.

9

Kontaktperson
a) Arbejdsmiljø

Lene Hvid
11.-12. maj. Interview med medarbejdere
+ nogle fra MR
20. maj online tilbagemelding til MR
27. maj fysisk tilbagemelding fra Lene
Hvid til medarbejdere.
Der er sørget for forplejning til
deltagerne og overnatning til Lene Hvid.

10

Kirkeværgerne

11

Redaktionsudvalget
a) Ny aftale om trykning af kirkeblad

Kommer med på bygningssynet på
mandag.

– aftale lavet med Øko-tryk
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12

PR-udvalget

13

Ansvar for flaget
a) Godkendelse af flagregulativ
b) Flagdage Kr. Himmelfartsdag,
Pinsedag og 2. pinsedag

14

Eventuelt

Mødet slut kl.22,15

a) Føjet Palmesøndag til den gældende
liste.
Flaget ned i Byrum
13. maj Else-Marie
23. maj Anker og 24. maj Peter
Vesterø og Østerby – aftaler internt.
Kommende møder?
17. august
14. september
12, oktober
16-november

Referat: Else-Marie Pedersen

