Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 8.00 – 11.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen. Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Miriam Hansen, Eva Bernhagen og Birgitte Melchiorsen.
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Aftale med Region Nordjylland
b) Nyt om Libanon-besøg

c) Henvendelse fra Hjemmeværnet
d) Dato for hjerteredderkursus

3.

Dagsorden godkendt.
Med tilføjelser under punkt 3 og 8

a) Underskrevet af formanden.
b) 8-9 personer har søgt visum til indrejse. Læsø er koblet sammen med Sindal
om besøget. Nærmere kan læses på IT
skrivebordet. Besøget på Læsø er den 25.
og 26. maj. Forberedelsesmøde i Bistrupkirken i Hjørring den 1. maj, BK og
Elmer deltager.
c) Vil gerne have lov til at holde øvelser i
Præstens Skov. Det kan vi tilslutte os.
d) Skal være den 21. maj fra kl. 8.00 om
morgenen

Kassereren
a) Mobile Pay

Ikke helt på plads endnu.

b) Kvartalsrapport

Ser fin ud. Godkendes og underskrives af
formand og kasserer

4.

Kirkeudvalgene
a) Kalkmalerifolder

b) Ansøgning til PU vedr. ændring i budget på kalkning af ØB kirke

a) Fået ny forsyning af foldere til Vesterø
Kirke. Bibeholder de billeder, der var der
før med tilføjelse af tekst om restaureringen. De nye billeder var for triste og ikke
egnede til brug. Skal have ændret format.
Beløbet er forhøjet i forhold til budgettet.
Provstiudvalget har godkendt forhøjelsen.
Arbejdet starter om muligt i næste uge og
er lovet færdigt senest 31. maj 2019.
Mikrofonen i Byrum Kirke repareret.

5.

Præstegårdsudvalget

El arbejde i Kirkensgård udsat pga sygdom.
Anker og Elmer har ryddet op på loftet.

6.

Arrangementsudvalget

Møde den 29. april, planlægning til næste
Kirkeblad.

7.

Koncertudvalget

Koncert på lørdag i Byrum Kirke med
MAS koret fra Sæby.

8.

Præsten

Eva har været til møde om Naturmødet i
Hirtshals sidst i maj, hvor også Folkekirken står bag. Eva har en vandring ved
Hirtshals fyr den 24. maj kl. 14. Vil gerne
have endnu en person med fra Læsø. Kan
Menighedsrådet støtte det økonomisk?
Det vil vi gerne.
De himmelske Dage på Heden 2019
afholdes af Viborg Stift sidst i maj.
Vil indkøbe salmebøger til
konfirmanderne til konfirmationen.

Henvendelse vedr. alkoholfri altervin.

Har diskuteret det flere gange, og
vedtaget at bevare det nuværende. Ved
gudstjenester med planlagt deltagelse af
flere børn, bruger vi oftest druesaft.

9.

Kontaktpersonen
a) Nyt om ejendomshandel

b) Orientering fra medarbejdermødet
med efterfølgende beslutning

a) Har fået bud på Vesterø Præstegård, og
har givet et modbud, men endnu ikke hørt
videre.
Interesserede købere til Holmelundsvej
skal have solgt egen ejendom først.
Præstens Skov er uændret i øjeblikket.
b) Referat er udsendt.
Gravermedhjælperansættelse vurderet
ved møde med graverne.
Timer til rengøring udføres af nuværende
medhjælper.
Vi har foreslået at nedskære ansættelsen
til sommerhjælp i 3 måneder på fuld tid
(480 timer). Da MhR allerede sidste år
har ønsket at prioritere arbejdsområderne
til kirkens vækst frem for kirkegårdene.
Evalueres efterfølgende med graverne.

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget

Ingen flagdage inden næste MhR møde.

14.

Eventuelt

BK Har rykket for afsluttende rapport fra
restaureringen af Kalkmalerierne, som
kræves senest 31. maj for udbetaling af
penge fra Kirkeministeriet.
Lovet tilsendt først i maj.

Deadline 6. maj til kirkebladet.

Mødet sluttet kl. 11.00
Referat: Else-Marie Pedersen

