Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Intet lukket punkt, MR besigtiger Kærmindevej 3

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

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Hushandel og flytning

b) Forberedelser til MR-valget

Dagsorden godkendt. Med tilføjelser.
Punkt 2 d, 3 e, 5 a og b

a) Vesterø Præstegård blev heller ikke
solgt i 3. forsøg.
Præstefamilien er tilflyttet Kærmindevej
1A først i april.
Holmelundsvej er overdraget til køber.
Kærmindevej 3 har vi fået overdraget.
Skøderne på Kærmindevej 1A, Kærmindevej 3 og Holmelundsvej 6 er tinglyst og
de resterende penge frigives d. 1. maj.
Minimal vandskade opdaget på Holmelundsvej ved overdragelse. Denne udbedres.
Har været i Kærmindevj 3, lejer havde
malet inden overdragelsen. Vi mener, der
skal ny gulvbelægning i to af værelserne,
inden det tages i brug. Så kan vi se tiden
an indtil videre, om der skal foretages
yderligere.
Anker og Karsten vil tage en håndværker
med ind og se på gulvene.
b) Orienteringsmødet udsat til 9. juni,
formødet kan så evt. holdes 27. maj, kl.
17. Afventer situationen efter 10. maj.

c) Synsdato for 2020

d) Region Nordjylland leje af Kirkensgård

Orienteringsmødet annonceres efter forskrifterne senest 3 uger før 9/6 (tirsdag
19/5).
c) Tirsdag den 2. juni kl. 8 begynder i
Østerby.
Til corona testning i ca. 2 måneder. De
kan leje Kærmindevej 3, der står tomt
lige nu.

3.

Præsten
a) Konfirmation 2020 flyttet
b) Konfirmation 2021

b) 2021 Kr. Himmelfartsdag og følgende
Lørdag, den 13. og 15. maj.
Et flertal i menighedsrådet stemte for, at
begge konfirmationer afholdes i Byrum
Kirke.

c) Betragtninger i en Coronatid

c) Taler om de streamede gudstjenester,
der er meget populære og er lavet rigtig
godt fra Byrum Kirke.
Kan eventuelt gøres ved andre senere lejligheder

d) Syng-Solen-Ned

e) 5. maj arrangement

4.

d) Afventer eventuelle senere restriktioner.
e) Trompetspil ( En Lærke letted’) fra
Tårnet i Byrum den 4. maj om aftenen.
Medarbejdere og Menighedsråd går derefter med Fakler fra tårnet til Byrum Kirkegård.
Lys i kirkerne i Østerby og Vesterø om
aftenen og natten.
Flager hele dagen den 5. maj.

Kassereren
a) Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 (bilag)

5.

a) Flyttet til august, den 22. i Østerby,
den 23. i Vesterø og den 29. i Byrum.

a) Rapporten godkendt.

Kirkeudvalgene
a) 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
havde tilbudt at fælde de fire birketræer

a) Fældning af træer på kirkegården i Byrum

b) Bænke på kirkegårdene

6.

på kirkegården ud mod anlægget for at få
bedre udsyn til kirken, efter kommunen
har tyndet ud i træerne i anlægget.
Vi vil på synsdagen tage stilling til, om
de skal fældes og i givet fald hvordan, det
skal foregå.
b) Flere defekte bænke, skal de skiftes
ud?
Sætter dem frem, vi har. Evt. sættes midler af til nye på næste års budget.

Præstegårdsudvalget
a) Skal udfylde et skema for at skønne
a) Fastsættelse af afgifter for tjenestebo- energiforbruget samt træffe aftale om
lig
pasning af have og gårdsplads.
b) Oprydning efter håndværkere og flytning

b) Kirkensgård skal gøres ren efter håndværkere. Og tiloversblevne møbler fjernes.
Udenomsarealer skal passes igen.
Vi mødes og tager et nap i fællesskab.
11. maj kl. 08.00 er der oprydningsdag.

7.

Arrangementsudvalget

Alt udsat indtil videre.

8.

Koncertudvalget

Alt udsat indtil videre.
Byrum Kirke 23. juni optræden med
lokale kunstnere hvis ?????????

9.

Kontaktpersonen

Der har været udfordringer med katafalken, men er repareret.
Betaling til Tekniker i forbindelse med
optagelser af videogudstjenester. Aftale
et honorar.
Årligt medarbejdermøde, afventer 10.
maj.

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

Deadline for Kirkebladet 15. maj.

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
a) St. Bededag 8/5

b) Kristi Himmelfart 21/5

c) 5. maj
14.

Eventuelt

Mødet hævet kl.
22.50

a) Østerby og Vesterø v/hhv Elmer og
Bodil
i Byrum Else-Marie
b) i Østerby og Vesterø v/hhv Elmer og
Bodil
i Byrum Anker
c) v/ personalet
Tage kalender med til mødet den 25. maj,
skal fastlægge sidste MR møder i nuværende valgperiode.

Referat: Else-Marie Pedersen

