Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 25. maj 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

Dagsorden godkendt. Med tilføjelse
Punkt 5 b

a) Flytning af orienteringsmøde

a) Orienteringsmøde den 18. august så vi
kan få fælles annoncering i provstiet.

b) Mødedatoer

b) 11/8 -3/9 - 6/10 - 3/11 datoer for de
sidste møder i Kirkeåret.

c) Klima og energitiltag

d) Leje af Kærmindevej 3

c) Skal udfylde skema vedrørende, klimaog energitiltag.
Har klimavenlige tiltag på kirkegårde.
LED belysning i kirke og sognehus.
Bruger komposterbart engangsservice
ved arrangementer i kirkerne.
Blomstereng i Østerby, og mindre græsslåning på kirkegårde.
Har varmestyring i alle kirkens bygninger.
Præsten har siddet i Stiftets Grøn Kirke
udvalg.
d) Indtil 31. august er Kærmindevej 3 udlejet til Regionsklinikken. Har modtaget
henvendelse vedr. leje af lejligheden fra
15. september, drejer sig om 14 – 15 uger
om året, når den ikke er i brug. Men så
længe Vesterø Præstegård ikke er solgt,
er det en tom lejlighed. Vi skal give besked inden 15. juni, om det kan lade sig

gøre, at få den udstyret til indflytning 15.
september.
MR regner med at kunne få møbleret, så
det kan lade sig gøre.
e) Forslag om udsættelse af MR-valg

e) Oplæg fra Brønderslev MR, der finder
det er urimeligt, at MR bliver presset i tid
med forberedelse til at rekruttere nye
medlemmer til kommende valg, når forberedelse og orienteringsmøder er blevet
udsat. Forslag om at udskyde valget til
2021, et flertal i Læsø MR tilslutter sig
forslaget.
Vi synes også, det er vigtigt at have god
tid til at forberede det kommende MR.
Bedre at komme godt i gang med kirkens
kerneopgaver efter corona-krisen, og
have bedre tid næste år.
Går videre til Distriktsforeningen og melder ud med vores opbakning.
Eva deltager i erfaringsudveksling i Provstiet.
Skal melde tilbage til Bodil inden fredag
om vi kan deltage i Kirkesyn og frokost
den 2. juni.

3.

Præsten

Medarbejdermøde i morgen
Skal høre om hvordan, det er gået ved
gudstjenesterne efter åbning af Byrum
Kirke.
Hvordan skal man klare Syng Solen ned?
Hjælp fra politiet?
Skal melde ud når det er klarlagt.
Gudstjeneste online, skal det blive ved,
og er der økonomi til det?
Sidste gang indtil videre Pinsedag og 2.
Pinsedag. Eva spørger Karsten, om han
kan.
Mænds sundhed uge 24, er det noget, kirken har lyst til at byde ind til.

4.

Kassereren

5.

Kirkeudvalgene
a) Kalkmalerier og indeklima

b) Kirkebil

6.

Præstegårdsudvalget
a) Udenomsarealer/Kirkensgård

Ikke Noget.

a) Vesterø Kirke. Den hvide malebund
mod øst har fået gule pletter. Konservatoren siger, det er ugunstigt indeklima, der
giver saltskade og forgipsning.
Den opsatte datalogger skal have nye batterier og datakort. Ellers skal vi købe nye
dataloggere. Skal følge klimarapportens
anvisninger.
Når der er for tørt om vinteren skal fugtigheden være højere (mindst 70 %), saltproblemet kan ikke løses med de arbejdsmetoder man bruger i dag. Det frarådes at
sætte affugtere op i kirken.
b) Grethe henvender sig til Ole Stoklund
om hvor og hvordan, man henvender sig,
hvis man skal bestille kirkebil.
Skriver om det i Kirkebladet.

a) Udendørs oprydningsdag
Der ser lidt rodet ud ved indgangspartiet
fra øst.
Græsslåning mange timers arbejde, MR
må hjælpe til, når det kniber med tid

b) Leje af Menighedslokale

b) Præsteboligen er beboet den week-end,
så de må prøve en anden mulighed.
En herregruppe ønsker midlertidigt at benytte lokale på Kirkensgård , da der er
lukket på Aktivitetscentret. Ja
Læsegruppe vil gerne låne lokale til
møde onsdag. Ja

7.

Arrangementsudvalget

Ikke noget.

8.

Koncertudvalget

Byrum Kirke 23. juni. Planlagt optræden
med lokale kunstnere hvis de nye
retningslinjer tillader det.

9.

Kontaktpersonen

Personalemøde i morgen.
Lyset lavet færdigt i Lille sal.
Ulla vil gerne holde udendørs område
ved Sognehuset Kirkensgård.
Årligt personalemøde. Finder dato på
møde i morgen.

10.

Kirkeværgerne

Ikke noget.

11.

Redaktionsudvalget

Deadline for Kirkebladet.
31. maj Grethes deadline. Skal afleveres i
trykkeriet 11. juni. Til omdeling på Læsø
30. juni.

12.

PR udvalget

Ikke noget

13.

Ansvar for flaget
a) Pinsedag

b) 2. Pinsedag

14.

Eventuelt

a) Østerby og Vesterø v/hhv Elmer og
Lilli
Ned i Byrum Else-Marie
b) Østerby og Vesterø v/hhv Elmer og
Bodil
Ned i Byrum Anker
Fremvisning i Vesterø Præstegård i lørdags, har fået tilbagemelding om at de
evt. købere desværre fandt huset for stort.
Syn – den 2. juni Miriam sørger for frokost

Mødet hævet kl. 22.30
Referat: Else-Marie Pedersen

