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

Dagsorden
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) Forberedelse af MR-valget

Dagsorden godkendt med tilføjelse af
punkt 2 g.

a) Uddelt breve til eventuelle emner til
MR i de tre sogne.
Ingen annoncering i Læsø Posten, hvilket
skulle være sørget for i provstiet, men er
kun kommet ud på fastlandet.
Orienteringsmødet. Der laves en
dagsorden, som en dirigent kan styre
mødet ud fra.
Regner med at kunne rumme deltagerne i
den store sal.

b) Opfølgning efter syn

b) Kirke DV opgaver på kirkegårdene for
ca. 75.000. Udendørs lys ved
Sognegården. Maling af plankeværk og
kalkning af gavlen mod øst. Fælles
projekt.
Få priser hjem til udv. kalkning af
Vesterø Kirkes tårn
Plæneafsnit i Vesterø skal færdiggøres,
håber, det kan nås i efteråret.

c) Opfølgning på indflytningssyn,
konklusionsnotat

c) Notat fra Indflytningssyn.
Afløserbolig. Isolering under tæppet.
Blænding og flytning af døre.
Mangler kontorfaciliteter til
vikarpræsterne i Kærmindevej 3. Det kan

vi ikke byde dem, hvis de indkvarteres
der.
En mulighed: Etablering af kontorer i
overetagen i Sognegården til kordegn og
sognepræst. Således bliver Evas
nuværende kontor ledigt og kan benyttes
af vikarerne.
Stiller det i bero indtil videre.

d) Forlængelse af lejen, Kærmindevej 3

d) Forlænget aftalen til corona teststation
de næste tre måneder til 30. november.
Udlejning til læge, har lavet aftale til
anden side.

e) Status for ejendomshandel

e) Fremvisninger i sommer har ikke givet
resultat.
Får 70.000 om året af stiftsrådet i år og
næste år til drift af Vesterø Præstegård.

f) Kirkekunst

f) Har modtaget forslag om, at vi
erhverver et eller to af Marianne
Dalmarks kunstværker til ophængning i
Kirken. Koster hver 7000 kr.
Vi kender ikke værkerne, skal måske se
dem først. Men har ikke på nuværende
tidspunkt planer om at investere i
udsmykning.

g) Kirkeværger

Forholdet mellem udvalgene og
kirkeværgerne har ikke været helt rigtigt
varetaget. Værgerne kan ikke være
medlem af udvalgene, og udvalgene kan
ikke overtage deres funktion, er
tilsynsførende og skal henvende sig til
udvalgene, der så skal fremlægge på MR
møderne.
Kirkeværgerne skal så kontakte og
bestille håndværkere og indkøbe
maskiner mm.
En langsommelig og ikke særlig smidig
proces, men sådan skal det gøres.
Husk at have kirkeværgerne med i det,
der skal laves.

3.

Præsten
a) Vurderingssyn d. 1. sept.

a) Huslejevurdering
Ikke forpligtende for MR at deltage.
Gudstjenester i de andre kirker?
Efter konfirmationerne går vi på skift i
kirkerne igen fra midt i september.
13. sep i Vesterø
20. sep i Østerby, med dåb 11.45.
27. sept i Vesterø,
4. okt. I Østerby - Høst kl. 14.00.
11. okt i Byrum
18. okt i Vesterø
25. okt. I Østerby
1. nov i Vesterø kl. 10 og
Alle Helgen i Byrum kl. 16.
8. nov i Byrum
15. nov i Østerby,
22. nov. i Vesterø Konfirmation
22. aug. 4 i Østerby,
23. aug. 8 i Byrum og
29. aug. 5 i Byrum
Nye konfirmander begynder
konfirmandforberedelse den 2.
september.
Indskrivningsgudstjeneste 6. september i
Byrum

4.

Kassereren
a) Kvartalsrapport 2. kvt.
b) Renovation – ekstra affald

a) Godkendt
b) Nok et engangsfænomen
Kontoudskrift angående entre i Vesterø
Kirke og koncert i juli måned indbetalt
via MobilePay.

5.

Kirkeudvalgene

Pæne kirkegårde trods ferie, sygdom mm.

6.

Præstegårdsudvalget

7.

Arrangementsudvalget
a) Sogneudflugt 30. aug. ?

Kommunen har endnu ikke sat skilte op
ved indkørsel til Præstekontor i
Kirkensgård
Skal arrangeres
Fredagsklubberne starter til september.

8.

Koncertudvalget

Er så småt i gang Gangspil har haft
koncert og der er Guitarkoncert på
lørdag.
Anja Andersen trådt ind i
koncertudvalget.
Udlånt kirken i Østerby den 20.
september til folkemusik.
Den 13. okt Orgelkoncert.
Syng Dansk med deltagelse af kirkekoret
den 29. oktober.

9.

Kontaktpersonen

Robotklipperen er sat op på plænerne ved
Kirkensgård og den arbejder fint.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget

11.

Redaktionsudvalget

Ikke noget

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget

Ikke noget

14.

Eventuelt

Sommerfest på fredag for personale og
MR med familie.

Mødet slutter kl. 22.30
Referat: Else-Marie Pedersen

