Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 14. februar 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00

Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Astrid
Petersen og Eva Bernhagen.
Miriam Hansen deltog i punkt 2 e. og det lukkede møde.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Status for ejendomshandel

b) Frigivelse af gl. kapitaler i Stiftet

Dagsordenen godkendt.
Punkt 2e rykket frem som første punkt i
punkt 2, da Miriam Hansen ønskede at
deltage og skulle tilbage på arbejde.

a) Vedr. Præstens skov. Handlen behandles i kommunens økonomiudvalg på næste møde, og Ride- Køreforeningen har
trukket deres forkøbsret tilbage.
Ejendomsmægleren fastsætter en pris for
os.
Besigtigelse på Strandvejen 3, interessenten er stadig i undersøgelsesfasen.
Køber til Holmelundsvej 6.
Sælger vil fraflytte Kirkensgård, så snart
Holmelundsvej 6 er solgt.
Provstiet har underskrevet salgsaftaler.
b) En gammel aftale, som vi har søgt om
at få frigivet til indvendig kalkning af Vesterø Kirke.

c) Forespørgsel fra Regionen om lån/leje
af lokaler i Kirkensgård i forbindelse
med tilbygning til Regionsklinik.

c) Det drejer sig om 9 uger fra 10. juni.
Vil invitere til at komme og se på lokaliteterne. Så vi kan få en dialog om tingene.

d) Horne-møde d. 2. marts

d) Invitation udsendt.

e) Fastlæggelse af mhr-møder året ud

e) tirsdag 13/8, tirsdag 10/9, tirsdag
22/10, tirsdag 19/11

f) Opgavefordeling

f) Aflastning af formanden.
Kirkelige meddelelser til Læsø Posten
hver uge overtages af Else-Marie
og
Betjening af afløserpræster overtages af
Anker.
Ejendomshandlerne bliver overdraget til
Anker. Formanden er stadig underskriftberettiget.
Forslag om evt. at budgettere en frivilligsammenkomst til næste år for at påskønne deres arbejde.

3.

Kassereren
a) Betaling for konsulentudtalelse (orien- a) Får ikke del i 5% puljen, må betale
tering)
hele beløbet selv.
b) Regnskab 2018, møde d. 21. februar
14.15

4.

Kirkeudvalgene
a) Servicebygning i Østerby

b) Kirke DV

5.

Præstegårdsudvalget

b) Mødepligt, alle kan deltage + Medarbejderrepræsentant og graver.

a) Blevet fritaget for at få besøg af arkitekt. Tilkalder tømreren og mureren for at
få udbedret fejl og mangler.
Defekt stophane på Kirkegården i
Østerby.
b) Skal have ajourført Kirke DV inden 1.
marts. Mødes 13.00 den 21. febr.

a) Status for nyt lys i Kirkensgaard

a)
Modtaget tilbud fra Niklas:
1. Alm. Tænding med manuel dæmpning
2. Tilstedeværelsessensor
+ 2 malerispots ca. 500 pr stk.
Bestiller tilbud nr. 1

6.

Arrangementsudvalget

Fint, velbesøgt og interessant arrangement i tirsdags sammen med FU om
Bergmann.

7.

Koncertudvalget

Zapolski strygerne kommer til Læsø til
sommer. Line Most kommer i maj og laver aftaler, vil gerne deltage ved syng solen ned i Vesterø, når de er her.

8.

Præsten
a) Samarbejde med Ægirs Have

a) Skal tage ud og snakke med dem og
prøve at få lavet en aftale. Undersøge om
der er grobund for samarbejde.
Kvinde, krop og kirke startet op igen
første onsdag i hver måned til og med
juni.
Gospeldag i Hjørring med
konfirmanderne tirsdag i sidste uge.
Gudstjenestelivkonference 6.-8. maj

9.

Kontaktpersonen

Punkt på lukket møde.
Arbejdstilsynet har meddelt uanmeldt besøg i nærmeste fremtid.
Skal have apv i orden.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget.

11.

Redaktionsudvalget

Kirkebladet rykker udbringningen, så det
kommer ud en uge tidligere end det plejer.
Ekstra korrekturlæser.

12.

PR udvalget

Ikke noget.

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget.

14.

Eventuelt

Takkekort fra Estate mæglerne for gave
til kombineret jubilæum og forretningsoverdragelse.
Ny skabelon til kirkegårdsvedtægter,
hvornår går vi i gang? Når der en dag
ikke er vejr til at arbejde ude, må vi starte
op.
Libanonbesøg tager ud på besøg to og to,
indkvarteres privat. Samarbejder med
Sindal.

Mødet slutter kl.: 22.
Referat: Else-Marie Pedersen

