Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 7. feb. 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Deltagere:

Birgitte Melchiorsen, Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam, Hansen, Lilli
Jensen, Marie-Louise Impgaard Sørensen, Else-Marie Pedersen
Formandens initialer: BK

Ad Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser i punkt 5
og 6 A.

Ad Punkt 2: Underskrift af referat fra d. 12. januar
Godkendt og underskrevet.

Ad Punkt 3: Forretningsorden til godkendelse
Vedtaget og underskrevet 7/2 2017.

Ad Punkt 4: Revisions- og tiltrædelsesprotokollat
Godkendt og underskrevet 7/2 2017.
Arkiveres på Dataarkivet.

Ad Punkt 5: Årsregnskab 2016
Gennemgået af Marianne Aune, regnskabsfører i Provstiet.
Forbrugt 100,35 % af budgettet.
Separat punkt indlagt til Godkendelse.
Godkendes og underskrives den 7/2 2017
Arkiveres i Dataarkivet.

Ad Punkt 6: Installation af varmestyring
Bilag: Overslag fra Lyngens El Service.
Merudgift til 2 kredsløb i Vesterø Præstegård på kr. 10.000,- skal lægges
oveni overslaget på 131.460,90 kr.
Det vil der kunne blive råd til ifl. Provstiets regnskabsfører.
Arbejdet er i gang.
Ad punkt 6A: Redskabsrum Østerby
Ekstra dagsordenpunkt
Etablering af hylder og borde. Andreas Haaber har undersøgt priser på
materialer, overstiger ikke 3000 kr.
Birgitte ønsker også en ny dør. Der er indhentet pris på vippeport,
17.000 og fløjdøre 25.000, men det er så længe siden, at der må
indhentes nye priser.
Har også brug for en dør mod syd i det tilstødende skur, en alm. trædør
som den i modsatte ende. Der skal også indhentes pris på den.
Da der ikke er sat midler af på budgettet, skal det undersøges, om det er
muligt at finde pengene et andet sted. Priser skal være incl. moms.

Ad Punkt 7: Urneanlæg i Byrum
Ikke flere ledige urnegravsteder tilbage. Ønsker at ansøge Provstiet om
at få tilladelse til at anlægge et urnegravstedsområde i afdeling D.

Ad Punkt 8: Kalkmalerier – aktuel status
Har fået Stiftets godkendelse til at gå i gang.
Vil først starte efter sommerferien. BK har ikke fået svar fra
Nationalmuseet. 2 mennesker i 40 uger, da pladsen er for lille til flere
personer. Kirken skal lukkes, og vi skal regne med, der går et år med

arbejdet. Da der er bestilt 2 bryllupper i første halvdel af august, vil
arbejdet først kunne gå i gang den 15. august.
Det besluttes, at vi imødekommer det.
A) Henvendelse vedr. sogneaften om emnet
Henvendelse om at lave en informationsaften og fortælle om
kalkmalerierne og vise billeder for at folk kan forstå vigtigheden af at
bevare dem.
BK vil gerne påtage sig opgaven, men ikke før efter sommerferien evt.
i september måned.
Forslag om at tage stilling til en Gudstjeneste den 13. august og her
informere om kalkmalerierne og vise dem frem, inden restaureringen
begynder.
Ad Punkt 9: Kontaktpersonens punkt
Har ikke noget.
Evt. medarbejdermøde i marts.

Ad Punkt 10: Præstens punkt
Har været på kursus i Kirkebogsføring, og tager over efter Grethe
snarest.
Lørdagsdåb (Familiegudstjeneste), først til mølle vedrørende i hvilken
kirke, det skal holdes?
Næste gange: Østerby 1. April, Vesterø 8. Juli - Byrum 7. Oktober.
Prædikener ud på Kirkens hjemmeside? Marie Louise har ikke noget
imod det, men vil spørge Eva, hvad hun synes. Hvis Eva heller ikke har
noget imod det, synes MR, det er i orden.
Ønsker vi Kirkebladet i holderen på Læsø Færgen, det koster 500,00.
Det vil vi gerne.
Præsten takker for opbakning fra MR til hendes ønsker omkring
Nadveren, som skal være inkluderende og alle skal kunne være med,
derfor uden alkohol. Ønsker at blive kontaktet, hvis nogen spørger til
det.
Ad Punkt 11: Anmodning om 400 kr. for Danmission-lys

Bruger lys fra Danmission på Kirkensgård for at yde støtte, men vi skal
huske at skrive det op, når vi bruger dem.
Vi bevilger beløbet fra arrangemnetudvalget.
Menighedsplejen søger Menighedsrådet om betaling af annonce i Læsø
Posten. Betaler i forvejen et årligt beløb til Menighedsplejen. Kan sætte
plakater op i butikkerne og på diverse opslagsskabe/-tavler. Evt. få
meddelelse med i Læsø Posten i orienteringen fra Kirken.
Ad Punkt 12: Folkekirkens Nødhjælps Indsamling d. 12. marts
Jørgen Toftlund indsamlingsleder i Vesterø, skal også have en
koordinator i Byrum og Østerby. Hvem kan det være?
Miriam vil gerne i Østerby
BK vil spørge Jens Ydegaard, der var med sidste år.

Ad Punkt 13: Diverse tilbud, kurser og inspiration
a) 15. feb. ”Folkekirkens Familiestøtte”
Har i forvejen mange aktiviteter i gang, men har nogen
lyst til at deltage er det muligt.
b) 4. marts ”Hornedag”
For menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Samlet
tilmelding.
c) 5. marts ”Kirken på landet”
Konference i Aalborg
BK tilmeldt formandskursus i Brønderslev den 21. februar

Ad Punkt 14: Eventuelt
Kalender fra Dafolo har fejl for 2018. Forkert ugenr.
Kasper vil deltage i martsmødet angående udvidelse af orgel i Byrum
Kirke, for bedre muligheder for orgelspil. Vil orientere os om muligheder
for at søge støtte fra fonde og nye priser.
Meddele i kirken gangen efter en indsamling hvor meget, der blev samlet
ind.
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