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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Anker Juul Strøm, Bodil Kessler, Elmer Haaber, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Else-Marie Pedersen, Astrid Petersen og Eva Bernhagen
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden

Byder velkommen til Astrid Petersen, der
blev valgt som medarb. rep på sidste personalemøde.

a) Opfølgning på provstesyn

a) Afventer referat fra provstiet.
Indhenter tilbud til udv. kalkning
af Østerby Kirke.

b) Orgelkonsulentens udtalelse

b) Har ladet vente på sig, men er nu
kommet. Organisten er til stede
for at give forklarende oplysninger. Da udtalelsen bør vedhæftes
ved ansøgning til fonde. Har talt
med Frobenius i går og fået kommentarer til udtalelsen fra konsulenten.
Beder Organisten formulere en
skrivelse til begrundelse for de
løsninger, vi har valgt til udbygningen af orglet.

c) Persondata og adgange til rettigheder

c) Er bragt i orden

d) Distriktsforeningens invitation til sommertur 27. juni

d) Kirke- og Kulturtur til Bindslev
området

e) Kulturkaravanen, Samtalekraft

e) Der er også Korworkshop, hvor
Menighedsrådet er medarrangør.
Dårlig udmelding fra Kommunens
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side. Men der er åbent for alle, så
man skal møde op, hvis man har
lyst til at være med til nogen af de
ting, der udbydes.

3.

4.

f) St. Bededag

f) Bruges ofte til konfirmationsgudstjeneste, hvorfor mange går glip
af en regulær Bededagsgudstjeneste. Kunne holde en sen eftermiddags- eller aftengudstjeneste.
Hvad mener Menighedsrådet om
det?

g) Op med vinduet - Missionsprojekt

g) Vil gerne støtte NLAI projektet i
Afrika, som vi selv har kontakt til.

Kassereren
a) 1. kvartalsrapport 2018

Kirkeudvalgene
a) Byrum kirkegård afd. D

b) Affaldscontainer i Østerby (Elmer orienterer)

5.

Præstegårdsudvalget
a) Lån af sognehuset 25. august

a) Godkender Rapporten, der skrives
under af formand og kasserer.

a) Modtaget Referat fra møde med
Søren Bøgeskov. Der er indhentet
tilbud på opsætning af brostensbånd, som vi selv har. Bliver rimeligt dyrt.
Hvis der bliver sat fikspunkter, vil
det være muligt at udmåle til de
15 gravsteder nu og lave brostensbåndet senere.
Leje 300 kr. pr måned + moms.
Tømning betales pr. gang.
Tænke på at budgettere til selv at
købe en container.
Vognmanden har problemer med
at komme ind og tømme containeren på grund af store træer.
Dem skal vi have klippet.

a) Sindal Astrup sogn vil gerne låne
huset og drikke kaffe på deres udflugt til Læsø. Og købe kaffe.
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Det må de gerne. Der vil blive lavet kaffe og bagt kage, de kan
købe.
Kirkeværgen sørger for at få udbedret skader og mangler Byrum
Præstegård.
6.

Arrangementsudvalget

Samarbejde med Folkeuniversitetet om
sogneaften vedr. Steen Steensen Blicher
den 5. september.
Evt. i Filmkræs vise Præsten i Vejlby eller Hosekræmmeren.

7.

Koncertudvalget

Midsommerkoncerten aflyst, man mangler musikudøvere i år og foretrækker også
den holdes i Vesterø Kirke, der er tæt på
bålet.
Margit Just trådt ud af udvalget igen. Leder efter flere kræfter.

8.

Præsten
a) Kommende konfirmationsdatoer på
Læsø

b) Godkendelse af gudstjenesteplan

a) Vil fremover kun holde 2
konfirmationer. Hurtig
udmelding til forældrene så de
kan ændre deres planlægning for
2019. St. Bededag i Byrum Kirke
og i Vesterø Kirke lørdag den 11.
maj.
b) Genemgået og tilrettet.
Godkendt
Bodil bestiller borde og bænke til 2.
Pinsedags gudstjeneste i Anlægget.
Udskudte Indsamlingsdage er placeret.

9.

Kontaktpersonen
a) Opfølgning, medarbejdermøde d. 18.
april

Mødet afholdt, referat udsendes sammen
med ny indkaldelse.
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10.

Kirkeværgerne

Intet at bemærke

11.

Redaktionsudvalget

Prøveeksemplar i B5 til MR som aftalt
med næste blad.

12.

PR udvalget

Intet at bemærke

13.

Ansvar for flaget
a) Pinsedag og 2. Pinsedag i ØB og VØ

Bodil op og ned i Vesterø
Elmer i Østerby
Karsten ned i Byrum

14.

Eventuelt

Brød til næste møde: Anker

Referat: Else-Marie Pedersen

