Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 11.februar 2020 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Anker Juul Strøm, Fritz Mortensen, Lilli Jensen Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Eva Bernhagen og Birgitte Melchjorsen.
Fraværende med afbud: Elmer Haaber

Formandens initialer: BK

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Status for ejendomshandel

Dagsorden godkendt.
Ekstra punkt behandles under punkt 5.

a) De to købsaftaler er underskrevet af
køber og sælger og er godkendt i provstiudvalget.
Bankaccepten af handelen med Strandvejen 10 aftalt udsat til 20. februar. På
grund af købers ferie. Strandvejen 10 til
overtagelse 1. april. Holmelundsvej 6 til
overtagelse 1. maj.
Plæneklipper kan købes for 13.000 kr.
(1½ år gammel), Anker og graverne ser
på den. Nogle inventardele vil blive stående i Kærmindevej 1 A.
Lejerne i Kærmindevej 3 er opsagt til 1.
maj og skal male inden udflytningen,
men vi skal ind og se lejligheden først.
Skrivelse fra lejeren i Kærmindevej 3
modtaget i dag og behandlet på mødet.
Vi er gerne være behjælpelig med at
finde anden egnet bolig.

b) Nibe Festival, kirketelt

3.

b) Vil gerne støtte igen i år.

c) Distriktsforeningen, forårsmøde d. 7.
marts i Brønderslev

c) Det tidligere ”Hornemøde” er flyttet til
Brønderslev Kirkecenter i år.
Alle medlemmer og personale er velkommen til at deltage. BK sender invitationen
til personalet. Tilmelding til BK.

d) Orientering fra valgkursus

d) Efter generalforsamlingen i Sindal i
Distriktsforeningen den 5. februar var der
kursus vedrørende valget til Menighedsrådet, her deltog BK og E-MP.
Mulighed for at forøge antallet af medlemmer i MR og at ændre sammensætningen i sognene.
Valgbestyrelsen holder et møde inden
længe.

Præsten
a) 5. maj arrangement

b) Zanzibar-aften d. 23. februar

a) I anledning af 75 året for befrielsen
kan vi lave et arrangement i kirken, hvor
strengekoret synger. Og vi synger flaget
ned før vi.samles i Kirkensgård med
fortællinger fra Krigens tid på Læsø. BK
spørger Hjemmeværnet om de vil være
med. Og spørger skolen. Slutter af med
kaffebord.
b) Danmission sender en kristen afrikaner
og en dansker, der har været i Zanzibar.
De fortæller for skolebørnene på Læsø
mandag d. 24. februar og vil også gerne
lave noget for de voksne søndag aften kl.
19.30.
Gudstjeneste for konfirmander og deres
forældre den 11. marts. Med chips og
drikkelse bagefter.
Beslutter konfirmationernes placering i
2021 på martsmødet.

4.

Kassereren

a) Regnskab 2019

Regnskabet blev gennemgået af
Marianne Aune, regnskabsfører i
Provstiet, den 11. februar 2020.
Forbrugt 85 % i forhold til budget.
Godkendes af et fuldtalligt Menighedsråd.
a)

Underskrives den 11/2 2020.
Arkiveret i Dataarkivet
Læsø Menighedsråd. CVR-nr. 12432119.
Regnskab 2019
Afleveret 10-02-2020 13.29

5.

Kirkeudvalgene
a) Plæne i Vesterø

b) Køb af store salmebøger

a) Vedtages som foreslået på mødet i udvalget.
På næste møde besluttes, hvordan den nyindkøbte maskine bedst kommer under
tag.
Undersøge mulighed for Kalkning af de
to røde kirketårne.
b) Indkøber flere salmebøger med stor
skrift, 30 stk. i alt.

c) Henvendelse vedr. gravsted i plænen i
Østerby
c) Får en henvendelse om at kunne sætte
to navne på den ene sten, men der skal en
sten på hvert gravsted.
d) Maling af våbenhus i Østerby Kirke
d) Kan få malet våbenhuset i Østerby
Kirke for 4675 kr incl. Moms, nu maleren
er i gang med at male i Kirken.
Det tager vi imod.

6.

Præstegårdsudvalget

7.

Arrangementsudvalget
a) Sogneudflugt d. 23. eller 30. aug. ?

Ikke noget

Den 23. august og så skal der være gudstjeneste i Byrum Kirke samme dag.

8.

Koncertudvalget
a) Orgel Duo og Aros

a) Kasper kontakter Orgel Duo om evt.
en aftale sidst i juli eller først i august.
Takker nej til Aros i år, har aftale med en
anden guitarist.

9.

Kontaktpersonen

Håndklæde automat på badeværelset i
Kirkensgård sat op.
Har først nu hørt fra forsikringen vedrørende skade på minilæsseren.
Beder om faktura på reparation.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget

11.

Redaktionsudvalget

Ikke noget

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget

3 nye flag er indkøbt.

14.

Eventuelt

Ikke noget.

Mødet slutter kl.: 22.30
Referat: Else-Marie Pedersen

