Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag d. 16. marts 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
Ved fremlæggelse af punkt 3 deltager organisten Kasper Køhl Jensen
Formandens initialer: BK

REFERAT:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

28. marts kl. 13.15 møde med konservator Lena Östlund, Nationalmuseet
20. maj Stiftsmenighedsrådsstævne Aalborg Kongres- og Kulturcenter
(økonomisk) hjælp til Nibe-Festival
Provstiets svar vedr. urnegravanlæg i Byrum
Offentliggørelse af indsamlede midler
Ajourføring af KirkeDV

Ad a:
Kommer med færgen kl. 13, kommer til Vesterø Kirke kl. 13.15, kører selv. Alle interesserede er
velkommen til at deltage i mødet. Det er et fælles projekt for os alle.
Ad b:
Program er kommet på DAB – holdes hvert 4. år, når der er kommet nyt Menighedsråd. Anker og
Bodil er forhindret på grund af Delegeretmøde. Og Lilli er bortrejst. Men er I interesseret i at
deltage er I velkommen til det. Der er tilmelding.
Ad c:
Hjælpere til Kirketeltet søges. Og hvert Menighedsråd i Aalborg Stift søges om et økonomisk tilskud
på 1000 kr.
Vedtaget at sende 1000 kr. til Folkekirkens telt.
Ad d:
Ansøgningen behandlet på provstiets møde. Vil indhente en udtalelse fra kirkegårdskonsulenten,
hvilket er normal praksis før igangsættelse af et sådant projekt. Det afventer vi.

Ad e:
Bekendtgøre efterfølgende søndag, hvad der er indsamlet i kirken. Er besluttet og bliver praktiseret.

Ad. f:
Kirke DV
Kirke Drift og Vedligeholdelse. I Brandsoft kan man et sted gå ind og læse om alle kirkens bygninger
Kan få adgang hos sekretæren i Provstiet.
Skal ajourføres løbende og skal nu gøres inden 1. april.
Finder en dato på aprilmødet til det årlige syn.
Bygningskyndig og Kirkeværger skal indkaldes. Menighedsrådsmedlemmer skal være med i kirken i
deres eget sogn, men kan være med i alle kirker.
---Angående Ansøgning fra Menighedsplejen til sidste møde, så er Menighedsplejen ikke på budgettet
og har ikke penge til f.eks. annoncering. Dette beklages.
Menighedsplejen beder Menighedsrådet se velvilligt på en senere kursusansøgning til nogle af
deres medlemmer.

Punkt 3: Orgeludvidelse
Bilag og tilbud fra Th. Frobenius
Orientering og gennemgang af bilag ved organisten
Opsparingsfond til orgel er på godt 150.000 kr. Må søge forskellige andre fonde til formålet.
MR er enige om, vi gerne vil gå videre med sagen og prøve, om det er muligt at finde en økonomisk
løsning.

Punkt 4: Målsætning og visioner
Burde have været på dagsordenen fra MR’s start.
Kan tages op på hvert møde og tages i små bidder.
Kan også holde møde med alle medarbejderne og tage det sammen i én omgang.
Hvordan kommer vi i gang – Lytterunde – fra konferencen i Aalborg.
Sætte ord på hvad vi skal fortsætte med, hvad skal vi finde på af nye ting, hvad skal vi droppe.
Skal hvert år holde et møde for menigheden, hvor man fortæller om, hvad MR har foretaget sig, og
hvad der ligge foran samt økonomien.
Bestemmer at sætte i gang med et to timers møde og ridse op, hvor vi er lige nu. Og hvad vi vil
fremover.
Mødes 06.04.2017 kl. 10-12 – Anker holder medarbejdermøde 8-10, hvor MR også kan deltage.

Punkt 5: Præstens punkt
a. Lørdagsdåb og valg af kirke
b. Påskens gudstjenester
Ad a: Holder os til beslutning om hvilken kirke, det skal være med mulighed for ændring af hensyn
til dåbsfamilien.

Ad b: Gudstjeneste Skærtorsdag Nadvergudstjeneste kl. 17 i Vesterø Kirke.
Langfredag i Byrum kirke kl. 15.00
Påskedag i Østerby Kirke kl. 10
2. Påskedag kl. 14 i Byrum Kirke med Plejehjemmet efterfølgende kaffe på Plejehjemmet
Information
Vil prøve den ene tirsdag i måneden på Plejehjemmet at der er plads til dialog med præsten.

Punkt 6: Kontaktpersonens punkt
a. Ansættelse af gravermedhjælper
b. Ansøgning fra kirkesanger
Ad a: Søger en gravermedhjælper fra efter påske til og med 30 november.
Ad b: Kirkesanger søger MR om betaling af kursus ”Sangen har vinger” relateret til kirkesang i uge
26. Vedkommende vil få sit kursus betalt.
På grund af sygdom, og da graverne er i gang med ferieafvikling, er der i flere uger kun 1 person på
arbejde. Derfor har vi lavet en aftale med en selvstændig, der fakturerer sine timer, og kan købes
efter behov. Og vi vil køber så lidt som muligt for at holde udgifterne nede på laveste niveau.

Punkt 7: Nadver
Bilag
For at tilgodese alle har nogle menighedrådsmedlemmer ønsket, at man hver 4. uge, når der er
afløserpræst, serverer altervin ved nadveren, hvis præsten ikke har noget imod det, og det
adviseres i kirken.
Og serverer druesaft når den konstituerede præst holder gudstjeneste.
Flertallet gik ind for beslutning om ændringen.

Punkt 8: Koncertudvalg
Miriam orienterer.
Jørgen Toftlund er valgt til formand.
Miriam forhører sig om budget hos Marianne Aune
For 2017 er planlægningen klar.
Birgitte vil gerne have koncertprogram for alle tre kirker.

Punkt 9: Lapidarierne
Sten fra nedlagte gravsteder flyttes ud i Lapidarierne for et beløb på 1500 kr. for 25 år.
Nu er Lapidarierne ved at være fyldt op, og det kræver en del arbejde at passe området.
Dem, der har stået der i over 25 år skal tages ud og knuses. Så det er et spørgsmål om ordningen
skal ophøre.

Kirkeudvalgene kigger på det og vi snakker om det på næste synsdag.
Punkt 10: Ansvar for flaget
På Flagdage flages der, hvor der er kirkelig handling, men også ved de andre kirker.
Hvor der ikke er gravere til stede, eller hvor flaget skal være oppe hele dagen,
klares det af kirkegårdsudvalget og kirkeværgen ved den pågældende kirke på skift.

Punkt 11: Eventuelt
Indberetning til Danmarks Statistik om hugst på kirkens skove.
Hjemmesiden er mangelfuld.
Næste dagsorden ud 5. april.

Mødet slutter 23.45

Referat: Else-Marie Pedersen

