Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 19.00 til 22.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Anker Juul Strøm,
Lilli Jensen, Astrid Petersen og Eva Bernhagen.

Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

BK byder velkommen og ønsker godt
nytår.
Dagsordenen godkendt.

2.

Meddelelser fra formanden

a) Har ingen nærmere præcision for,
hvornår man må benytte kirkebil.
Beslutter, at kirkebilen kun kan benyttes
til gudstjenester der holdes i øens kirker.

a) Kirkebil

b) Kirkegårdsvedtægter

b) Der kan ikke længere sættes gravsten i
Lapidarierne, det skal føres ind i
kirkegårdsvedtægterne. Dertil skal nu
bruges en ny skabelon, så der ligger et
stort stykke arbejde med tilpasningen til
den.
Skal derefter godkendes i provstiet for at
være gældende.

c) Købsaftale og ejendomshandel

c) Er underskrevet af sælger, formand og
kasserer og skal også godkendes i
provstiet.
Opstået tvivl om det rigtige i det, vi gør,
blandt nogle medlemmer.
Ønsker betænkningstid. Og fastsætter
ekstraordinært møde den 22. januar kl.
12.

d) Præcisering af frivillige bidrag

d) Stilles der en tallerken frem til penge,
skal det klart fremgå, hvad pengene går
til.

Er det optræden i Menighedsrådets regi
kan udøverne ikke modtage pengene.
e) Fredningsnævnet, mødereferat
(orientering)

e) Taget til efterretning. Bør tage billeder,
inden arbejdet nær kirkegårdsdiget går i
gang, i tilfælde af evt. opståede skader.

f) Distriktsforeningens generalforsamling f) Invitationen udsendt til 30. januar i
Vrå.
g) Libanon-besøg i maj (orientering)
3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) Kontakt med ERIK-arkitekterne, 5 års
gennemgang graverhus i ØB

b) Borebiller i altertavle (orientering)

c) Kirkegårdslåge i VØ (orientering)

5.

Præstegårdsudvalget
a) Belysning i Kirkensgaard

g) 20.-28. maj evt. mulighed for at få
besøg på Læsø, hvis der er tid.
Ikke noget.

a) Arkitekten har tilbudt at komme næste
weekend.
BK kontakter provstiet, om vi selv kan
aftale gennemgang med håndværkeren i
stedet.
b) Vesterø Kirke. Ikke alarmerende, skal
holde øje med dem, evt. forsvinder de af
sig selv.
c) Hold øje med lågen ved hestestalden,
at bolten ikke skruer sig op og lågen
falder ned, det er sket før.

a) Har haft elektrikeren med på råd.
Sender et tilbud, når der er lavet en
lysberegning.

6.

Arrangementsudvalget

Referat fra sidste møde vedhæftet.
Afløserpræst Kresten Kristensen vil
gerne holde foredrag, når han er her på
Læsø i uge 12. Evt. i Vesterø Præstegård.
Har vedtaget fredag den 22. marts 19.30.

7.

Koncertudvalget

Forårskoncert med Musikskolen og
Gospelkoret den 21. marts.
Orgelkoncert 27. marts med Kasper.
Onsdag 3. juli Sapolskystrygerne låner
Byrum Kirke kl. 12.

11. juli koncert med Kristian Lilholt i
Byrum Kirke. Kan bo i Vesterø
Præstegård.
8.

Præsten
a) Gudstjenesteplan

b) Konfirmandundervisning

9.

a) Gennemgås
Påsken:
Skærtorsdag kontinuerlig nadver i
Vesterø Kirke.
Langfredag i Østerby Kirke, sørgeflor om
altertavlen.
Påskedag i Vesterø Kirke
2. Påskedag i Byrum Kirke med
plejehjemsbeboerne
26. maj gudstjeneste ved Museumsgården
Kr. Himmelfartsdag i Byrum Kirke
Pinsedag i Vesterø Kirke
2. Pinsedag i Anlægget i Byrum.
16. juni Menighedsmøde.
b) Har brugt Grethe en del ved
konfirmandundervisningen.

Kontaktpersonen

Skal indsende dokumentationsmateriale
a) Kompetencefondsmidler til udbetaling for afholdte udgifter for at få
udbetalingen.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget

11.

Redaktionsudvalget

Deadline i dag (men senest på torsdag)

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Ikke noget

Mødet slutter kl. 22.25
Referat: Else-Marie Pedersen

