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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 15. juni 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Referat
Deltagere:

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

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Afgørelse om betaling vedrørende
a) Betales som et honorar
Taizé andagt
b) Høringsfase vedrørende ændring af lov b) Høringssvar inden 1. oktober
om valg til menighedsråd
c) Sommertur til Sæby Kirke og Sæbyc) Distriktsforeningens sommertur den
gård. – Aftenarrangement.
21. juni
d) Brugerbetaling ved sognearrangementer
e) Møde med Marcelle Meier

Dagsordenen godkendt

d) Enstemmigt vedtaget.
e) Møde med Marcelle Meier mandag
den 19. juni kl. 19.30

f) Fremtidens Folkekirke

f) Strukturmøde desangående 5. september i Hjørring

g) Valg til provstiudvalget

g) Skal finde en kandidat, behøver ikke
være medlem af menighedsrådet. Offentligt møde den 23. august i Sindal.

3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) Byrum: Orglet
Gardiner

Ny Vaskemaskine bestilt til Byrum Præstebolig som vedtaget på bygningssyn.

a) Orientering vedrørende besøg af
orgelbygger i forbindelse med
eventuel udbygning af orgel. Nyt
tilbud beregnes inden søgning af
fonde. BK
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b) Østerby: Højttaleranlæg
Redskabshus

c) Vesterø: Indvendig kalkning

0
5.
6.

Præstegårdsudvalget
Arrangementsudvalget
a) Sogneudflugt

b) Markering af Reformationsjubilæet

7.

Koncertudvalget

Gardiner. Arkitekt kommer på
mandag kl. 19.30.
b) Mangler teleslynge, forstærkere
og højttalere og evt. trykknapper.
Tilbud indhentet på alt nødvendigt på 25.000 inkl. moms og
montering.
Beslutning om mulighed for finansiering tages på mødet i august.
Redskabshus. Status quo – håndværkere er bestilt.
c) Tømreren er bedt om at lave beregning på pris for sikring af historisk inventar. Materialer og arbejdsløn.
Murer fra fastlandet har beset kirken indvendigt og laver overslag.
Murer fra Læsø er også bedt om
at lave et overslag.
Intet at berette.

a) Søndag den 27. august med deltagerbetaling på kr. 130,- til Saltsyderiet og det nye Museumshus
samt spisning
b) Ole Dybro holder foredrag den
17. oktober
Arrangement i samarbejde med
Folkeuniversitetet, Bach og Luthe,r men først den 9. januar i Byrum Kirke.
Arbejder videre
Undersøger mulighed for, at en fra koncertudvalget kan få adgang til at hæve et
beløb på udvalgets konto til byttepenge i
Banken inden koncerter med betaling.
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8.

Præsten

Har modtaget ros fra kirkegænger efter
Friluftsgudstjeneste på Museumsgården.

9.

Kontaktpersonen

Haft arbejdstilsynet på besøg – fik en
glad smiley ☺
Har fået tilbud på en Katafalk, der både
kan hæve/sænke og køre. Må sætte penge
af i næste regnskabsår.

10.

Kirkeværgerne
a) Fibernet tilslutning

Karsten Petersen har fået tilsendt nuværende oversigt over afregninger for internet fra regnskabsfører.
Synes at være nogenlunde som det, vi
skal betale for fibernettet, der vil være
væsentligt hurtigere.
Skal kun aftales 1 kontrakt for hele aftalen.

11.

Redaktionsudvalget

Det nye kirkeblad er endnu ikke udkommet, så vi har ikke set det endnu.

12.

PR udvalget

Kirkens Facebookside.
Grethe og Karsten ønsker at lægge en videoseance ind fra en af sommerens ”Syng
solen ned” arrangementer.

13.

Ansvar for flaget

Intet før næste møde 22. august

14.

Eventuelt

Hvem skal prædike ved Østerby Kirkes
Jubilæum og Reformationsgudstjeneste
den 29.oktober, Præsten eller Provsten?
Finder selv ud af det.
Gammel Messehagel i Østerby er angrebet af møl. Bekæmpelse sat i værk.

Referat: Else-Marie Pedersen

