Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Fredag d. 27. sept. 2019 kl. 8.30 i Kirkensgaard
Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen , Else-Marie
Pedersen, Eva Bernhagen og Birgitte Melchiorsen.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Status for hushandel

b) Kirkegårdsvedtægter i ny skabelon

c) Invitationer

Dagsorden godkendt.

a) Købsaftale underskrevet på
Strandvejen 10 af køber samt formand og
kasserer. På betingelse af at køberen får
solgt egen ejendom inden 2. december.
Fejl og mangler på boligen udbedret.
Naboen har påstået, der ikke er adgang
fra Granstien og kræver hæk reetableret.
Mægleren kontakter landinspektøren. Der
er tinglysning fra 1995 på, at der er vejret
til Granstien for Strandvejen 10. Så sagen
kan afsluttes.
Præstens Skov er solgt og afsluttet.
b) Gældende vedtægter indskrevet i nye
skabeloner udført med hjælp fra
graverne. Ændringer vedrørende
Lapidarier indført til godkendelse.
Vedtægterne sendes til Provstiet til
godkendelse.
Godkendt.
c) Invitationer til Distriktsforeningens
efterårsmøde 10/10 i Hjørring. Skolekirketjenestens Repræsentantskabsmøde i
Hirtshals 29/10.
Stiftet inviterer til møder om
Gudstjenestens fremtid 21/11 i
Brønderslev.

Problemer med gravsted. Gravstedsejeren
har ikke betalt for grandækning 2018,
trods tilsendte regninger inkl. rykkere.
Ejeren vil have gravstedet nedlagt, men
fredningsperioden er endnu ikke udløbet.
Vedligeholder ejeren ikke selv stedet, kan
det ryddes, dog mod betaling for kirkens
vedligeholdelse af gravstedet, så længe
fredningstiden løber. Dette iflg. de
gældende kirkegårdsvedtægter. Vil blive
sendt til inkasso.
Der bliver tilsendt et brev herom.
3.

Kassereren
a) Revisionsprotokollat og påtegning
2018
b) Status for mobilepay

4.

Kirkeudvalgene
a) Beslutning vedr. plæneanlæg i VØ

b) Evt. entré for busselskaber

c) Cirkapris på surbundshøj i ØB
d) Indstilling af højtalere

5.

Præstegårdsudvalget

a) Protokollatet og påtegningen er
behandlet og godkendt af et fuldtalligt
menighedsråd den 27/9 2019.
Arkiveret i Dataarkivet.
b) Har kontaktet igen og det skulle blive
i orden snarest.
a) Har været til udtalelse hos
Kirkegårdskonsulenten. Er godkendt.
Udføres.
b) Museerne tager betaling pr. bus. Det
slider også på kirkerne med de mange
besøgende busselskaber.
Beslutning om betaling af entré i Vesterø
Kirke 10 kr./person. Information til
turistkontor og i turistbrochure 2020.
Nærmere oplysninger følger.
c) Beregnet til ca. 16.700,- med i næste
års budget.
d) Graverne har indstillet højttalerne i
kirkerne.
Fungerer flot i Byrum, kan opstå en susen
i Østerby og Vesterø, men det er hvis der
skrues for højt op.

a) Orientering om kalkning af
Kirkensgaard

a) Thøgersen har kalket hele
nordfacaden. Der er kalk tilbage, så vores
gavl evt. kan kalkes også, hvis nogen kan
klare det.
Sørger for erkendtlighed til Thøgersen
som tak

6.

Arrangementsudvalget

Sogneudflugten var vellykket.
Sogneaften med Susanne og Leif Madsen
om deres virke i Kenya.
Sogneeftermiddag med Marie Louise
begge dele var velbesøgt.
Thomas Reinholdt holder sogneaften den
16. oktober.

7.

Koncertudvalget

Jørgen Toftlund og Jens Chr. Olesen
træder ud af udvalget. BK takker dem for
deres arbejde ved sæsonens sidste
arrangement d. 24. okt.
Planlagte arrangementer for næste sæson
er på plads.
Syng julen ind arrangeres af
menighedsrådet.
Efterlyser nye medlemmer til
koncertudvalget.
Koncert med Marie Carmen Koppel, BK
er ikke indforstået med, at MCK skal
kunne bruge kirken uden vederlag, da det
er forbundet med udgifter for MR.
Aftalen for i år er dog på samme vilkår
som sidste koncert med MCK.

8.

Præsten

Nævner Halloween i Østerby Kirke den
1. november kl 16.30. Skal planlægges.
Allehelgen. Højmesse i Østerby kl. 10 og
Mindegudstjeneste om eftermiddagen kl
15 i Byrum med lystænding og oplæsning
af navne, der udsendes personlig
invitation til pårørende.

9.

Kontaktpersonen

9. Maskine der er gået ned er svær at få
erstattet. Maskinen har ikke været stærk
nok til det arbejde, den skal udsættes for.

Har 2 små maskiner. Vil investere i 1
kraftigere maskine, der kan fragtes til
specialopgaver. Vil søge Ca. 120.000 fra
frie midler.
Praktikant i 2 uger, gik fint.
Klokkeeftersyn er bestilt.
Graverne har behov for et opvarmet
værksted til vinterarbejde.
Har fået kompetencefondsmidler hjem fra
2017 over 34.000 kr.
10.

Kirkeværgerne

Skal underskrive revisionsprotokollat.

11.

Redaktionsudvalget

Kirkebladet udbringes, når det passer for
Nordjyske, kan komme få dage ind i ny
måned, men så tages der lidt mere med i
forrige blad, så det overlapper hinanden.

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget

14.

Eventuelt

Nævnte arrangementer siden sidst. Bl.a.
Ægirs Have var et godt arrangement.
Højskolesangbøger er anskaffet til
Plejehjemmet, der er ansøgt om støtte fra
Læsø Brand fondet.
Helle Rans har afleveret inspiration til
MR.
Næste møde:
Evaluering på reduktion af
gravermedhjælpertimer.

Mødet afsluttet kl. 12.
Referat: Else-Marie Pedersen
Bilag 1. Kirkegårdsvedtægter i ny skabelon
Bilag 2. Revisionsprotokollat og påtegning 2018
Bilag 3. Referat af KKG-udvalgsmøde i VØ d. 4. sept. 2019

