Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. jan. 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Deltagere: Birgitte Melchiorsen, Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam,
Hansen, Marie-Louise Impgaard Sørensen, Else-Marie Pedersen
Lilli Jensen fraværende på grund af sygdom.
Formandens initialer: BK

Ad Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
Ad Punkt 2: Menighedsrådets forretningsorden
Kan først vedtages på næste menighedsrådsmøde, fordi den skal vedtages
over 2 på hinanden følgende møder.
Ad Punkt 3. Vedtægter (enkeltmandsposter, kirkeværger og stående
udvalg)
Vedtægterne blev gennemgået, der skal ske flere ændringer, der vedtages
endeligt på næste møde.
Ad Punkt 4. Honorarer
5 menighedsrådsmedlemmer modtager honorar på kr. 3700,Formanden modtager honorar på kr. 11.000,Bibeholder honorarerne til kirkeværgerne
Ad Punkt 5. Ny sammensætning i de særlige udvalg
Bladudvalget bibeholdes (Elmer Haaber)
Miriam Hansen vil gerne være med i Koncertudvalget
Gudstjenesteudvalget kører som hidtil (Elmer Haaber)
PR udvalget bibeholdes
Menighedsplejen (Elmer Haaber repræsentant i bestyrelsen)
Indsamlinger i kirkerne (Elmer Haaber sørger for optælling og aflevering i
banken – vil gerne fortsætte)

Flagregulativ (Har et Flaglav til at klare flaghejsning på de dage,
medarbejdere ikke er på arbejde – foreslår, det bliver kirkegårdsudvalget
inklusive kirkeværge for de enkelte kirkegårde, der klarer det)
De personer, der sidder i de nuværende udvalg skal spørges, om de vil
fortsætte
Ad Punkt 6: Meddelelser fra formanden
a) LaM og Præsteforeningens fællesbrev
Understregning af vigtigheden af at menighedsråd og præst
arbejder sammen. Og at vi tager punkt på dagordenen, der hedder
fælles kurs for menighedsrådsarbejdet.
b) Liste over modtagere af dagsorden/referat
Tidligere og nuværende menighedsråd + suppleanter og
medarbejdere. Servicecenter, Biblioteket, Kommunen tilgængeligt
for offentligheden.
c) Turistguide 2017
Bibeholder annoncen fra 2016 med enkelte ændringer.
Indlæg fra Bodil om restaurering af kalkmalerierne i Vesterø Kirke.
d) Kom godt i gang-møde d. 2. feb.
Alt for dyrt for os at deltage, skal være af sted et helt døgn. Det
tænker man ikke på på fastlandet.
Tilmeldt alle til Introduktionskurset den 21. januar i Hjørring i
Distriktsforeningen Vendsyssel.
e) Ansøgning fra Mariann Toftlund om at måtte ringe efter kirkebilen
til hjemkørsel efter Søndagscafé.
Vi vil imødekomme ønsket som en forsøgsordning indtil 1. juni.
f) Dåbsfoldere fordeles til nyfødtes forældre og på Kommunen,
Biblioteket, Servicecentret i Østerby og i Lægehuset.
g) Filmoptagelser i Læsøs Kirker i denne tid. På mandag i Vesterø Kirke
om Kalkmalerierne, interview med Bodil. Tidligere lavet interview
med Marie Louise.
Ad Punkt 7. Præstens punkt
Vor Herre bevar’s, TVNord interview med Marie-Louise optaget i
dag. Vil blive sendt i TV2 1. søndag i februar.
Har kontakt med Det danske Pigekor om en optræden på Læsø.
Kontakt om dansk/tysk gudstjeneste 10. og 24 august kl. 19.30.
Konfirmanderne
Heldagstur 9. februar til Gospelarrangement i Hjørring
Tema i marts er Diakoni

Indsamling 12. marts hvor konfirmanderne deltager.
April-Maj laver de ikoner
a) Godkendelse af indsamlingsliste 2017
Indsamlingsplanen godkendt
b) Gudstjenesteplanen
Gudstjeneste søndag den 12. marts flyttes til kl. 09.00 på grund af
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Lørdag den 1. april Familiegudstjeneste kl. 10.00 med mulighed for
dåb.
Ad Punkt 8. Kontaktpersonens punkt
Bodil og Anker har lavet en delvis overdragelsesforretning, men mangler
endnu lidt. Har også haft samtale med graverne vedrørende kirkegårdene.
Ad Punkt 9. Lørdagstakster
Menighedsrådet har besluttet, der ikke skal opkræves lørdagstakster.
Ad Punkt 10. Kalkmalerier
udsættes
a) Henvendelse vedr. sogneaften om emnet
Ad Punkt 11. Ansøgning i forb. m. sogneindsamling
Bevilling til færgebillet i forbindelse med informationsaften i forb. med
Folkekirkens Nødhjælps indsamling i Frederikshavn godkendt.
Ad Punkt 12. Eventuelt
Fra Astrid. Ingen urnegravsteder på kirkegården. Punkt på næste møde.
Kirkegårdsudvalget har drøftet problemet.
Medarbejderrepræsentanten gør opmærksom på, hun har ret til at
deltage i lukkede punkter.
Marie-Louise takker for den måde, hun er blevet modtaget på.

Næste møde: Tirsdag den 7. februar kl. 19.00

