Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 –19.00

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

Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden
Vedtager fremover altid at behandle præstens punkt efter formandens punkt. Og
vil også gøre det i dag.
Ekstra punkt under pkt.4.
Dagsorden Godkendt

2.

Meddelelser fra formanden
a) Status for ejendomshandel

b) Bortfald af garantistillelse
c) Læsø Kirkers hjemmeside
d) Orienteringsmøde om MR-valg

a) Situationen er ændret. Ny køber til
Strandvejen 10.
Køber til Holmelundsvej 6 har fået financielle muligheder for at handle.
Stadig ikke tinglysning af Præstens skov i
orden. Men forventer, fejlen er rettet nu.
b) Er i orden fra alle sider.
c) Åbningstider for Kirkerne.
Entre i Vesterø Kirke. Skal lægges ind.
d) Tirsdag den 12. maj orienteringsmøder
om menighedsrådsvalget over hele landet, Valgbestyrelsens opgave at orientere
om den nye valgform.
Valgdatoen er ens over hele landet tirsdag den 15. september. Forslag om at invitere eventuelle nye MR medlemmer til
et præmøde. Og invitere til at overvære et

MRmøde. Kurser for valgbestyrelser bl.a
5. februar efter Distriktforeningens generalforsamling.
Valgbestyrelsen og præsten organiserer et
formøde.
e) 100 året for Genforeningen

e) Markeres over hele landet også i kirkerne. Skal vi gøre noget? Hvis nogen
gerne vil samarbejde med os, vil vi gerne.

f) Bifald under gudstjenesten

f) Bifald der er reaktioner både for og
imod.

g) Naturmøde

3.

Kassereren

4.

Kirkeudvalgene
a) Indv. renovering af ØB kirke i februar

g) Har ved tidligere møder udloddet et
ophold på Læsø i Vesterø Præstegård
som præmie i en konkurrence. Springer
desværre over i år. Da der er forhandling
i gang vedrørende salg.

Husk at aflevere fakturaer mm. fra 2019,
betales senest 20. januar.

a) Arne Mortensen kan renovere indvendigt i tiden 2.-23.februar. Men kirken skal
være lukket i perioden.

b) Henvendelse vedrørende 2 kistegravsteder i plænen

b) kan man sætte én sten på med begges
navne mellem de to grave. Stenene skal
stå regelmæssigt på linje, derfor kan det
ikke lade sig gøre. Ønskes der noget andet end det, der står i vedtægten, må man
sende en skriftlig ansøgning til MR.

c) Udlån af kirkeskib

c) Læsø Museum har henvendt sig om at
måtte låne et kirkeskib fra Vesterø Kirke.
Vil bruge det i forbindelse med udstilling.
Det må de gerne.

5.

Præstegårdsudvalget

Ikke noget

6.

Arrangementsudvalget

Ikke noget

7.

Koncertudvalget

8.

Præsten
a) Gudstjenesteplan, marts – juni 2020
b) Kollektliste?
c) Hvordan kommer vi mere ud med
vores arbejde?

9.

Kontaktpersonen

Kirsten Melchjorsen træder ind i koncertudvalget, Allan Strøm hjælper også til.
De fleste koncerter for 2020 er på plads.

a) Gennemgår Planen og godkender.
b) (Udsender kollektplanen, når den er
færdig.) Dækkes i næste Kirkeblad.
c) Ønsker mere tid til at snakke om at
lave nogle sjovere og anderledes ting på
møderne, evt. ved at behandle flere af de
nuværende punkterne i udvalg, inden de
godkendes i MR..

Grethe har fået øget sin ansættelse med
10 timer pr uge fra 1. januar 2020.
Fået tilbud om kistevogn til 42.000. Anker sørger for det.
Gulvet i Kirkensgård bliver slebet og
overfladebehandlet. Først efter konfirmandundervisningen slutter i maj.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget

11.

Redaktionsudvalget

Møde torsdag aften, så har man indlæg til
kirkebladet, skal det være inden da.

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Eva holder foredrag i Folkeuniversitetet
26. februar om islam og kristendom.

Har også haft nye ansøgere til julehjælp i
2019.
Bodil har svar fra Libanon på nytårshilsen.
Mødet slutter kl. 22.10
Referat: Else-Marie Pedersen

