Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 3. november 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) Status VØ præstegård

b) Fakturering af Region Nordjylland

c) Spørgeskema om hærværk

Dagsorden godkendt.
Udvidet med punkt 5.c og punkt 7

a) besøg fra stiftet og provsten den 22.
okt. Har sendt referat fra mødet. Vesterø
Præstegård skal sælges, vi har ikke økonomi til at beholde den. Skal bruge
1.750.000 for at kunne holde pengene
hjemme. Der er ansøgt om at forlænge
stiftsmiddellånet.
Vi vil nu forlange 1.795.000. Seneste bud
var på 1.550.000, det er lige lidt nok.
b) Angående aftale med Region Nordjylland – forlænget på ubestemt tid med
en måneds opsigelse for begge parter.
RN bad om afregning til og med oktober.
Derefter betales for november og december og i fremtiden 1 gang i kvartalet.

c) Fra Kirkeministeriet. Vedr. bygninger
og kirkegård.
Småting i Østerby og Vesterø kirker angives.

3.

d) Vaccination?

Provsten beder os tage stilling til, om vi
vil tilbyde de ansatte vaccinering med betaling fra kirkekassen.
Det vil vi, hvis det bliver muligt at få
vaccine igen.

e) Inspirationsaften i Aalborg Stift
Den 24. november

e) Aftenarrangement i Hans Egedes Kirke
i Aalborg. Vi deltager ikke.

Præsten

a) Jule- og nytårsgudstjenester

Er lige nu i gang med at planlægge Vågenatten med konfirmanderne sammen med
vikarpræst Kristian Schjoldager m.fl. 21.
november.
a) Har lejet Læsøhallen 17.-24. dec.
24. dec. kl. 11 Børnegudstjeneste og
kl. 15.30 Julegudstjeneste i Hallen,
25. dec kl. 11 Højmesse i Byrum Kirke.
26. dec kl. 11” Ønsk en salme” i Byrum
Kirke
Hvad så med nytårsaften, vi kan også leje
Hallen der?
17. dec kl. 19.30 Syng julen ind i Hallen.
Vi kan komme i Hallen fra kl. 13.30 til
opstilling og forberedelse til kl. 19.30
Lave sange på trykt program.
Nuværende og kommende MR deltager i
arbejdet og spiser evt. sammen.

b) Gudstjenesteplan tilpasset corona-situationen

b) Hele november gudstjeneste i Byrum
Kirke kl. 10
Undtagen den 29. november, 1. søndag i
advent:
Kl 10 i Østerby Kirke
Kl 14 i Vesterø Kirke
Den 6/12
Kl 10 i Byrum
Den 13/12
Kl 10 i Byrum

Kl. 14 i Østerby
Kl 14 i Vesterø

Den 20/12 Kl. 10 i Byrum

Er ikke helt trygge ved at servere kirkekaffe i våbenhuset.
Venter til vi evt. får en god ide til sikker
servering.

4.

Kassereren
a) Godkendelse af budget 2021

a) Budgettet med bemærkninger
blev gennemgået.
Budgettet blev godkendt af et
fuldtalligt Menighedsråd på mødet den 3. november 2020.
Arkiveret i Dataarkivet med følgende tekststreng:
Læsø Menighedsråd, CVR-nr.
12432119, Budget 2021.
Endelig budget afleveret d. 27-102020 12:32

5.

Kirkeudvalgene
a) Tilbud på udv. kalkning BY kirke

a). Godkender tilbuddet. Påbegyndes i
2022.

b) Opfølgning på arbejder i BY

b) Rampe og dige.
Får rampen lavet på timeløn inden nytår.
Reparation på diget skal gennem en kirkegårdskonsulent, før arbejdet kan sættes
i gang. Så vi afventer.

c) Lydanlæg i Vesterø Kirke

c) Fået et tilbud på nyt anlæg med opsætning.
Vedtaget at få det.
Kan opsættes på 1 dag og skal udføres
hurtigst muligt.

6.

Præstegårdsudvalget

Trafikken til og parkering ved Kærmindevej 3, lægehusets lejede bygning, generer præstens privatbolig. Lægehuset prøver at få det begrænset.

7.

Arrangementsudvalget

Kirkejulekalenderen
Penge til lidt julehygge ønskes om muligt
fra MR
Det vil vi godt give.
Vil prøve at arrangere to sogneaftener
med afløserpræster senere på måneden.

8.

Koncertudvalget

9.

Kontaktpersonen

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
a) Juledag
b) 2. Juledag
c) Nytårsdag

14.

Eventuelt

Har aftale med Operettekompagniet til
sommer. Håber der er åbnet op til den tid.

Forventer et kirkeblad en af de nærmeste
dage.

Udsættes til den 18. november, når vi
mødes med de nye MR medlemmer.

Overrakte blomster til Lilli og Bodil med
tak for lang og tro tjeneste og godt samarbejde.

Mødet slutter kl. 23.00
Referat: Else-Marie Pedersen

