Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 19.00
Deltagere:

Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam Hansen, Else-Marie Pedersen
Afbud fra: Lilli Jensen og Birgitte Melchiorsen samt Marie Louise Impgaard Sørensen
Graver Astrid Petersen deltager I stedet for Birgitte Melchiorsen.
Provst Winnie Rischel deltager som tilhører.
Formandens initialer: BK

REFERAT:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
Punkt 2. Urneanlæg Byrum kirkegård
Vedrørende afsnit D. Ændringsforslagene kirkegårdskonsulenten sendte skal
indføres i den endelige plan. Må Graveren selv lave ændringerne, vil vi hurtigt
kunne komme i gang. Vil spørge om vi må bruge det tilsendte skitseforslag og
foretage få tilpasninger. Og få det godkendt.
Punkt 3. Indvendig kalkning Vesterø kirke
Skal indhente tilbud om indvendig kalkning, da finansieringen vil være mulig ved
likviditet stillet til rådighed af provstiet og kapital i stiftet.
Skal indhentes hurtigst muligt. Spørger den bygningssagkyndige i provstiet til
råds.
Punkt 4. Dør i redskabsskuret i Østerby
Har bedt håndværkeren, der har givet tilbud, om at udføre arbejdet.
Porten i det gamle kapel, her får vi installeret en brugt port, der passer.

Punkt 5. Opfølgning på syn
a) Vaskemaskine til Holmelundsvej 6
Præsten har indhentet tilbud på 2 maskiner, må selv afgøre det, da
priserne er meget tæt på hinanden.
Lydanlæg i Østerby Kirke. Finde priser.
Urnegravsteder er også tiltrængt i Østerby og Vesterø

I Kirkensgaard skal vinduer mod øst og syd repareres.
Opmagasinerede effekter hentet hjem fra tidligere Danske Bank. Har
ikke plads til dem. Museet har ønsket at overtage nogle malerier af
Læsømalere og bruge dem til udstillinger. Hvilket vil være rigtig godt.
Alterkalken i Byrum Kirke skal repareres igen, Winnie får den med til
Hjørring til reklamation.
Sammenfaldet dige ved Vesterø Kirkegård. Holdes under observation.
Skifertaget på Vesterø Præstegård skal renses for alger og mos. Spørge
Johannes Clausen om prisen.
Almindelig vedligehold og småreparationer alle 3 steder.

Punkt 6. Kirkeblad
Læsø Kirkeblad er meget flot, men er dyrt at fremstille og koster også mange
arbejdstimer.
Overskredet budgettet for 2016. Og har allerede nu brugt 47 % af budgettet for i
år.
Kan evt. i Kirkebladet opfordre folk til at tilkendegive, om de fortsat ønsker at
modtage Kirkebladet i postkassen, så vi kan gå ned i antal og trykke lidt færre,
hvis folk ikke ønsker at modtage bladet. Og også gøre opmærksom på, at bladet
kan læses på Læsø Kirkers hjemmeside.
Kirkebladet, der udkommer den 1. juli, trykkes i 1500 eksemplarer.
Beslutter at vi opsiger aftalen om at kunne lægge Kirkebladet på færgen og i
Terminalerne, hvilket koster 500 kr. årligt.
Indhente priser på andre formater af bladet.

Punkt 7. Præstens punkt
a) Lapidarierne
Pladsmangel i Lapidarierne ved alle tre kirker.
De sten der er betalt for for 25 år kan ikke røres i den periode. Men vi
må ændre vedtægterne, hvis vi ikke ønsker, det skal fortsætte.
Og dem, der har stået i mange år, uden at være betalt for, kan man
bortskaffe.

Punkt 8. Kontaktpersonens punkt
a) Køb af kombi-redskab
Graverne manglede nogle redskaber, som er erhvervet i form af et
combiværktøj.
b) Har afholdt MUS samtaler.
Punkt 9. Nyvurdering af Taizé i sommerferien
Genoptaget fra sidste møde. Kan åbne op for Taisé i juli måned på frivillig basis
uden honorar.
Får undersøgt, om der kan findes penge, så vi kan honorere en person til at stå
for Taizè gudstjenester i juli måned.
Punkt 10. Nyvurdering af HØST på MUSEET d. 10. sept.
Genoptaget fra sidste møde. Vil gerne bibeholde Høstgudstjenesten, da det
også omfatter vore samarbejdspartnere fra Museet, Folkedanserne og RideKøreforeningen. Er også annonceret i Turistbladet.
Vil kun holde den ene Høstgudstjeneste på Museumsgården og ingen i kirkerne.
Punkt 11. Orientering fra formanden
a) Varmestyring
Færdiginstalleret og fakturaer udsendt. Fungerer godt.
b) Årsmødet
Bodil og Anker her været til årsmøde på Nyborg Strand, men
distriktsforeningen betaler kun for delegerede medlemmer. Ønsker
flere at deltage, må Menighedsrådet betale. Det var et godt møde.
c) Læsø Kunstfestival
Forespørgsel fra Læsø Kunstfestival om at låne den store sal på
Kirkensgaard til sangworkshop ved Louise Swane den 26. juli om
eftermiddagen.
d) Evas datter døbes på Kr. Himmelfartdag og får, ligesom
storesøsteren fik, en gave fra Menighedsrådet.
e) Østerby kirkes 150 års jubilæum. Provsten har givet tilsagn om at
deltage, og tidligere præster er inviteret.

Punkt 12. Ansvar for flaget
Fordeling foretaget.
Punkt 13. Eventuelt
Kalender på køleskabet på Kirkensgaard – skal føres på brandsoft, ellers bliver
der ikke sat varme på. Der gives besked til Astrid, hvis man ikke har adgang til
brandsoft kalenderen. Send mail til Astrid: bykiko@mail.dk
Fra Koncertudvalget
Koncert i Byrum den 3. august i stedet for 2. august, hvor der er ”Syng solen
ned”.
24. august kl. 16 – Koncert med Hasseris kvartetten i Østerby
Syng dansk dag i Byrum Kirke i år, da Vesterø Kirke er lukket.
V/Astrid
Sælger tilbyder øjenskyllevæske og påstår, arbejdstilsynet kræver det. Anker
undersøger om det er tilfældet.
Der bliver lavet nye hæfter til ”Syng solen ned”.
Dagsorden opstilles igen i skabelon som ved periodens start.

Referat : Else-Marie Pedersen

