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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. okt. 2017 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Referat

Deltagere:

Birgitte Melchiorsen, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam Hansen, Lilli Jensen, Else-Marie
Pedersen, Marie-Louise Impgaard Sørensen. 2. Suppleanten Anette Agerboe da Rosa indkaldt
Fraværende: Anker Juul Strøm forhindret p.g.a. færgen
Formandens initialer: BK

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Orgeludvidelse BY Kirke

Kvartalsrapport for 3. kvartal tilsendt til
underskrift. Indsættes som punkt 3 d.
Dagsorden godkendt.

Der kræves mere end ét tilbud, når det er
et beløb over 300.000 og op til 3 mill.,
man søger fra fonde. Kræver Stiftets godkendelse før man kan søge.
Beslutter at nedsætte et udvalg, der kan
arbejde med sagen.
Deltagere: Organisten, Formanden og
Kassereren.

b) Arkitekthonorar 1 års protokol BY

Orientering – har aftalt et møde i uge 42.

c) Nyt ang. urneanlæg BY afd. D

Graveren har lavet et overslag over udgiften til en begyndelse med 15 urnegravsteder. Regner med 50 over de næste 5 år.
Kirkegårdskonsulenten retter dem ind i
tegningen og søger godkendelse i provstiet.

d) Rapport til fonde ang. Kalkmalerier Menighedsrådet har forpligtet sig til hvert
år at sende et statusbrev til dem, der har
doneret penge til projektet.
Det drejer sig på nuværende tidspunkt om
Kirkeministeriets istandsættelsespulje og
Augustinusfonden.
e) Aflysninger generelt (Taizé)

Er aflyst, men nogen har været mødt op
forgæves, det var nok ikke tilstrækkeligt
udmeldt, kan fysisk udmeldes med en
seddel på døren.
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3.

f) Gospelkoncert 26. nov. (lån af Bykirke

Gospelkoret har spurgt om at låne Byrum
Kirke, hvilket MR tilslutter sig.

g) Ekstra julekoncert d. 22. dec.?

Marie Carmen Koppel spørger, om hun
skal lave en ekstra koncert kl. 17.30 ud
over den kl. 20.00.
Det må hun gerne.

h) Planlægning af Syng-Julen-Ind

BK indkalder Præsten, Organisten og
Kirkesangeren til et planlægningsmøde.

Kassereren
a) Godkendelse af budget 2018

b) Revisionsprotokollat, revisors påtegnelse

Budgettet godkendes med ændringer.
Arkiveres på Dataarkivet.
ID:
Læsø Menighedsråd, CVR-nr. 12432119,
Budget 2018. Endeligt budget afleveret
d. 05-10-2017 11:09
Protokollatet og påtegningen er behandlet
og godkendt af et fuldtalligt Menighedsråd den 12/10 2017.
Arkiveret på Dataarkivet

c) Sammenlægning af udsmykningskonti? Enstemmigt vedtaget at sammenlægge
udsmykningskonti for alle tre kirker til en
fælles konto.
d) Godkendelse af kvartalsrapport, 3.
kvartal

4.

Kirkeudvalgene
a) ØB kirkes 150 års dag

Samlet forbrug udgør 75 % af samlet
budget. Håber, øgede udgifter dækkes af
mindre forbrug på andre konti.
Rapporten godkendt og underskrevet.

Hvordan går det med lydanlægget? Er
endnu ikke etableret. Elmer kontakter
Karsten.
Læsøposten må bringe en omtale af
Østerby Kirke og jubilæet gerne i samarbejde med Kirsten Melchiorsen, Elmer og
Miriam.

b) Forlængelse af urnegrave, afd. B i BY? Da vi har en godkendt omlægningsplan
for området, kan de forlænges foreløbigt
5 år, men der kan ske ændringer i området inden for perioden.
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5.

Præstegårdsudvalget
a) Vedligeholdelse af Kirkensgaard

6.

Arrangementsudvalget
a) Markering af reformationsjubilæet

Præstegårdsudvalget bemyndiges til at
beslutte hvad, der kan fjernes ved oprydningen.

Foredrag ved Ole Dybro i Kirkensgård
den 17. oktober. Reformationsgudstjeneste ved Østerby Kirkes jubilæum den 29.
oktober.
Invitation til Reformationsgudstjeneste i
Budolfi Kirke den 31. oktober.
Opfordring til klokkeringning i alle landets kirker i 15 minutter den 31. oktober.
Klokkeringning i alle 3 kirker på Læsø
fra 15.45 til 16.00 den 31. oktober 2017.
Bodil Kessler er ikke tilfreds med, der
fejres Halloween den 31. oktober 2017.

7.

Koncertudvalget

Intet.

8.

Præsten

Nævner, det er uheldigt, Menighedsrådet
og Folkeuniversitetet, der er samarbejdspartnere, har henhv. Sogneaften om
Reformationen og Foredrag om Tangtage
på samme aften i uge 42.
Allehelgen. Højmesse med oplæsning af
navne for Vesterø og Byrum i Byrum
Kirke og mindegudstjeneste senere på
dagen i Østerby Kirke.

9.

Kontaktpersonen
a) Kompetencefonds-ansøgninger

b) Seniorordning/aftale

Er fraværende.
7 ansøgninger til kompetencefonden fra
kirkegårdspersonalet. Skal tage stilling til
det inden 30. oktober.
Godkender alle ansøgningerne og afventer svar.
Udsættes.
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10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget
a) Kirkeblad (orientering)

b) Dato for udviklingsmøde?

Intet

Nyt trykkeri, Videbæk Trykkeri, har
overtaget trykning af kirkebladet fra
kommende blad. Skifter formatet ved
årstalskiftet.

Indehaveren ville være kommet til Læsø
og aftale nærmere med udvalget. Men udsat på grund af sygdom.

12.

PR udvalget

Intet

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget inden næste møde

14.

Eventuelt

Kassereren bortrejst to sidste uger i december og 1 uge efter nytår.
Indgår aftaler på næste møde.

Referat: Else-Marie Pedersen

