Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00
Punkt 15: Lukket møde
Orientering vedr. det aflyste møde d. 23. juli 2019 kl. 8.00

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

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Referent
Motorskade på minilæsser
Grandækningskursus på Læsø
Status for ejendomshandel
Invitationer
Menighedsrådsmøde i september

Dagsorden godkendt med tilføjelser.
a. Anette Agerboe valgt.
b. ASP redegjorde for skaden:
Minilæsseren er brændt sammen.
Firmaet fraskriver sig
erstatningsansvar, selv om skaden
skete inden for det første år. Ny
motor: 25.000 kr, montering:
5.000 kr.
AJS kontakter Avant. Firmaet har
monteret ukurant reservedel.
Forsikringsselskabet har endnu
ikke besvaret skadesanmeldelsen.
c. Graverne har anmodet om, at
kirkegårdsansatte fra fastlandet
kommer til Læsø til
grandækningskursus 21. okt.
Frokost i Kirkensgård, MH laver
kaffe til dem. Kurset starter med

andagt i evt. Østerby kirke.
d. BK overtager igen kontakt vedr.
ejendomshandler. EH pointerer, at
MR er særdeles tilfreds med AJSs
indsats. Præstens skov: Læsø
Kommune køber. Strandvejen: 2
interesserede købere.
Holmelundsvej: Situationen
uændret.
Ejerskifteforsikring? Beslutning:
Nej.
Regionen takker for samarbejde
og fleksibilitet vedr. leje af
Kirkensgård.
e. Invitationer til:
Kirkegårdsledere, gravere og
kirkeværger 10. sep. i Sindal.
Menighedsråd i Aalborg Stift.
f.

3.

Kassereren
a) Kvartalsrapport 2. kvartal

4.

Kirkeudvalgene
a) Jordpåkastelsessæt i Vesterø
b) Plænegravanlæg i VØ til godkendelse i
PU

MRmøde flyttet til fredag 27. sep.
8:30.

a. Kvartalsrapport drøftet.
Regnskabet ser fint ud. Godkendt
og underskrevet.
a. Det besluttes at indkøbe nyt
jordpåkastelsessæt i kirsebærtræ.
b. Plan indsendt til PU til forventet
godkendelse.
c. Ansøgningen vedr.
dobbeltgravsted i afsnit D, BY,
med anmodning om forlængelse
af gravstedet lige så længe, som
nabogravstedets fredning gælder.
Dispensation gives med
præcisering af, at der ikke kan
foretages begravelser, der
overskrider nabogravstedernes
fredningstid.
d. Graverne ønsker at anlægge en
surbundshøj på ØB kirkegård.
e. Døren i ØB trænger til
overfladebehandling.
Kirkeværgen undersøger priser.

5.

Præstegårdsudvalget

6.

Arrangementsudvalget

Intet.
a. P.t. 32 tilmeldte.

a) Sogneudflugt søn. d. 18. aug.
7.

Koncertudvalget
a) Kommunikation

8.

Præsten
a) Forslag: Gudstjenestesamtaler/dialog
med menigheden (se bilag)
b) Gudstjenesteplan nov - feb

a. Når der bookes overnatning i VØ
præstegård, og gæsterne
overnatter andetsteds, SKAL
bookingen sløjfes i Brandsoft!
God deltagelse til de forskellige
koncerter. God økonomi i denne
sæson.
På næste møde drøfter udvalget
den uheldige kørsel på BY
kirkegård.
a. Beslutning: Forsøg et par gange
og evaluér, f. eks. 2-3 gange i
løbet af vinteren. Annonceres i
kirkebladet.
b. EB gennemgik planen. Få
rettelser vedr. juleaften. Man
drøftede, om strukturen med
mange deltagere i udvalget er
hensigtsmæssig.
c. Søren Bo Svendsen, Skole/Kirketjenesten, kommer igen til
Læsø 4. sep. med
‘Esbjergevangeliet’ og underviser
de store elever på skolen.
Mulighed for et arrangement om
aftenen i samarbejde med
Kunstforeningen. BK kontakter
Kirsten Thyø.
d. Taizé v/ Matthias Gruen
genoptages. EB kontakter
Matthias ang. Tidspunkter og
honorar.
e. Konfirmandindskrivning 1. sep.:
Der er sodavand/kaffe og
småkager i Kirkensgård (Lilli).

9.

Kontaktpersonen

10.

Kirkeværgerne
a) Inddrage kirkeværgerne til de lokale
opgaver på kirkens bygninger

11.

Redaktionsudvalget
a) Aktuelle emner til næste kirkeblad

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget

14.

Eventuelt

a. Der er klaget over standarden på
VØ kirkegård. MR har besluttet at
slække på standarden på
kirkegårdene og prioritere
arbejdet i kirkerne højere.
b. AJS har haft samtale med
Matthias vedr. onsdagskoncerterne.
c. Foldere om BY kirke drøftet. Der
håbes på snarlige resultater, da
der efterspørges foldere, de
forventes klar til næste sæson.

a. Der har manglet kommunikation
til kirkeværgen i VØ. Der
arbejdes på at genindføre
regelmæssige møder i
kirkegårdsudvalgene.
a. Deadline: 6. sep.
EH redegjorde for flere aktuelle
ideer til indhold.
Intet

Kommer til jul!
a. GH fortalte om børnefesterne i
kirken. En spændende,
inspirerende, god og lærerig
oplevelse. Der var fint samarbejde
med musikere og præster.
b. BK har stor ros fra de
vikarierende præster til alle
kirkens medarbejdere for særdeles
godt samarbejde. Der er også ros
fra turistchefen for Læsøs kirkers
synlighed i sommerlandet.
c. Det er vigtigt, at alle planlagte
arrangementer bliver
offentliggjort i Læsøbrochuren
2020, der udkommer i uge 7.

d. På næste møde drøftes, hvordan
højttaleranlæggene fungerer.
Mødet slutter kl.: 22:15

Referat: Anette Agerboe

