Dagsorden/Referat for: Menighedsrådsmøde LÆSØ SOGNE
Dato: Tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 9.30
Mødested: Kirkensgaard
Deltagere: Olav Juul, Jørgen Toftlund, Judith Christensen, Elmer Haaber, Bodil Kesssler,
Hanne Eggers, Helle Rans, Birgitte Melchjorsen, Astrid Petersen, Kalle Kessler
Formandens initialer: OJGL
__________________________________________________________________________________

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, blot under punkt 2.
ændres fyret til at omhandle Vesterø
Præstebolig og ikke Vesterø kirke.

2

Meddelelser fra formanden:
a. Udskiftning af fyret i Vesterø kirke
b. Kalkmalerier Vesterø Kirke
c. Spørgeskema vedr. betaling af
kommunale begravelser

a. Det blev besluttet at installere et
varmepumpeanlæg til opvarmning
af Vesterø præstegård til en pris
af 156.700,-kr + udgifter til
elinstallation.
b. Brevet fra Stiftet blev drøftet og
det blev besluttet at Olav
henvender sig til stiftet for at få
afklaret om der kan søges midler
til renovering i kirkeministeriets
puljer. Nationalmuseet kontaktes
for et aktuelt overslag.
c. Graverne besvarer spørgeskemaet.

3

Kassereren:
a. Stiftsavisen
b. Garant-beviser
c. Brugs-kort

a. 20 stk. bestilles
b. Olav taler med Marianne
c. Problematikken om brug af kort
til Daglig-Brugsen og SuperBrugsen blev drøftet, Olav
undersøger om der kan laves en
lokal aftale.

4

Kirkeudvalgene
a. Dispensation
b. Forespørgsel vedr. gravning af grave
c. Mulighed for ar regulere antallet af
alliker på Byrum kirkegård og rådyr på
Vesterø kirkegård

a. Der var en forespørgsel på
fornyelse af gravstederne i afd. D
række 49 nr. 16 og 17 under
forudsætning af at gravstedet
nedlægges når arealet skal
anvendes af kirkegården. Det

besluttes at imødekomme
forespørgslen.
b. Der er spurgt på muligheden af
licitation vedr. gravning af grave.
MR vurderer at beløbet er for lille
til at opgaven kan komme ud i
licitation.
c. Alliker på Byrum kirkegård har
ødelagt mospuder og
grandækning. Rådyr spiser
beplantningen fra gravsteder på
Vesterø Kirkegård. Astrid
kontakter skov og naturstyrelsen
for mulighed for regulering af
antallet af alliker og rådyr.
Astrid forlader mødet kl. 12.01
5

Præstegårdsudvalget
a. renoverings aftale

a. Bodil undersøger hvilken
renoveringsaftale der pt. er for
Kirkensgaard

6

Arrangementsudvalget
a. kirkekaffeteam i Byrum

a. Der mangler folk til kaffeteamet i
Byrum.

7

Koncertudvalget

Koncertudvalget har møde d. 14. januar.

8

Præsten

Præstemobilen skal udskiftes. Olav tager
sig af det.
Juleplejehjemsgudstjenesten i Byrum
Kirke var en stor succes. Denne tradition
med julegudstjeneste for Plejehjemmet
og Poppelhaven i Byrum Kirke ønskes
bibeholdt.
Hanne er ikke på øen d. 21. januar

9

Kontaktpersonen

Bodil orienterede om at Ålborg stift, i
marts måned, overgår fra FLØS
(Folkekirkens lønsystem) til FLØS 2 som
er Stifternes landsdækkende lønsystem.
MUS - samtaler vil blive afholdt de
kommende måneder.
Dato for det årlige medarbejder møde
meddeles på MR mødet i februar.

10

Kirkeværgerne

Intet at bemærke

11

Redaktionsudvalget:
Næste KirkeNyt udkommer til 1. marts

Alle opfordres til at tænke på stof til
bladet.

12

PR-udvalget

Intet at bemærke

13

Ansvar for flaget

Ikke aktuelt pt.

14

Eventuelt

Intet at bemærke

Næste møde: 9. februar 2016
Mødet slut kl. 14.00

