Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 6. oktober 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

Dagsorden godkendt.
Med tilføjelser:
2b: Forlængelse af aftale med Region
Nordj. om lejemål af Kærmindevej 3.
2e: Nedsættelse af nyt udvalg vedrørende
Kærmindevej 1A.
4c: Kvartalsrapport 3. kvartal
5f: Lydanlæg i Vesterø Kirke
5g Røgalarmer i Kirkensgård

2.

Meddelelser fra formanden
a) Leje/lån af lokale i Kirkensgaard

b) Forlængelse af aftale med Region
Nordjylland.

Tilladelse givet af formanden, men hvad
koster det?
Vi tager 500 kr. til rengøring og forbrug.
Regionen vil gerne have aftalen om Kærmindevej 3 forlænget yderligere, men
med en måneds gensidig opsigelse.
Da vi er kommet ind i fyringssæsonen vil
vi gerne i vinterperioden have forøget lejen med 300 kr. om måneden.

c) Kirkebil

d) Corona-retningslinjer i Læsø kirker

Elmer har sendt sin kommentar vedrørende aftale om kirkebil til gudstjenester i
kirkerne på Læsø.
Taxamanden lægger ud med en pris på 50
kr. pr person Tur/retur, bestilles dagen
før.
Vi siger ja tak til tilbuddet, og skriver det
i Læsø Posten og i kirkebladet.

Hvordan skal det tolkes?
Skal være enige om det allesammen.
2m² pr person. Det er menighedsrådets
ansvar, at der ikke bliver for mange i kirken.
Fordeler opgaven mellem MR-medlemmerne at stå i Våbenhuset og afvise dem,
der evt. ikke er plads til, efter besked fra
kirketjeneren, der organiserer fordelingen
i kirkerummet.
Laver en plan for de næste søndage.
Forslag om at optage gudstjenesten i kirken og vise det i Kirkensgård for dem,
der evt. ikke var plads til.
Menighedsplejen og Koret mfl. Må selv
overveje, om de føler det kan lade sig
gøre at afholde deres aktiviteter.

e) Nedsættelse af nyt udvalg vedrørende
Venter indtil det nye MR træder til.
Kærmindevej 1A.
3.

Præsten
a) Inspiration til Allehelgen og Jul

Vil gerne holde Halloween udenfor omkring Byrum Kirke og Biblioteket med
forskellige poster og udklædninger. Fredag den 30. okt. kl. 17 med konfirmander
og fredagsklubberne.
Emnet vil være Tro, Håb og Kærlighed.
Allehelgens Højmesse kl. 10 i Vesterø.
Kl. 16.30 i Byrum med oplæsning af
navne.
Og lys/fakler udendørs om muligt.

Evt. 2 gudstjenester 1. søndag i advent kl.
10 og 14. I Østerby og Vesterø.
Forslag til
Julen: i Læsø Hallen juleaften 2 gudstjenester, kl. 11 for børn og 15.30 for
voksne.
Eller streame en børnegudstjeneste og
også en julegudstjeneste for voksne og
sende ud.
Syng Julen ind 17. december kan det lade
sig gøre i Hallen. BK spørger
Kommunen, om det evt. er muligt at leje
Hallen fra 17. til 24. til skolejul mm.

4.

5.

Kassereren
a) Budget 2021 til godkendelse

Laver tilføjelser og ændringer, så godkendelsen udsættes til næste møde.

b) Godkendelse af revisionsprotokollat
2019

Protokollatet og påtegningen er behandlet
og godkendt af et fuldtalligt menighedsråd den 6/10 2020. Arkiveret i Dataarkivet.

c) Kvartalsrapport 3. kvartal

Gennemgået forbruget, driftsudgifter på
59 %, efter 3 kvartaler, hvilket skyldes
omstændighederne under covid-19.

Kirkeudvalgene
a) Udv. kalkning af VØ kirke/tårn

b) Redskabshus ØB

Tilbud modtaget. MR Modtager tilbuddet
fra 2021 og vil høre om, hvad det koster
for Byrum kirke og evt. tage 1. del af den
også i 2022. Finansiering: kr. 35.000,fra budget 2020 + besparelser fra KDV
240, 242 og 234 og rest kr. 70.000,- taget
fra de frie midler.
Rep alene: 9.000 incl. Moms

Vandskuring + 3 gange kalk 32.000 incl
moms – i alt 41.000.Vil lave reparationen nu, afsætter 10.000 kr.
Kan evt. sætte penge af til resten senere.
c) Kirkedør ØB

Repareres evt.

d) Dige og Rampe ved kapel BY

Nyt overslag på rampe ønskes.
Resten sættes i gang hurtigst muligt og
søger provstiet om penge fra opsparing til
anlæg

e) Opfølgning på affaldsordning

f) Lydanlæg i Vesterø Kirke

g) Røgalarmer til Kirkensgård

6.

Kan tale med Forsyningen om, hvad der
er brug for på Kirkegården, så er det muligt at få det.
Ikke brug for beholder til madaffald.
Lydanlægget i Vesterø Kirke dur ikke
mere. Kan købes hos Scantone, og må
fornys, det vil være muligt at indkøbe nyt
fra pengene på udsmykningskontoen. Vi
forhører os om det.
Overslag modtaget.
Bestilles til udførelse.

Præstegårdsudvalget
a) Trafik på gårdspladsen, Kirkensgaard

Meget trafik på gårdspladsen af besøgende i biler til lægehuset /Kærmindevej
3 til covid-19 test og vaccinationer.
Generende for beboerne i Kirkensgård.
Vil henvende os til vores lejere i Regionen om, at patienterne bruger lægehusets
p-plads. Og ikke kører ind og opholder
sig på gårdspladsen, hvis det ikke er tvingende nødvendigt.

7.

Arrangementsudvalget

8.

Koncertudvalget

Orgelkoncert med Kasper tirsdag den 13.
oktober kl. 19.30.

Syng Dansk torsdag, den 29. oktober kl.
16.30 og 19.30
Tilmelding ved sms til Miriam 20225108

9.

Kontaktpersonen

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget

14.

Eventuelt

Mødet slutter kl. 22.30

Endelig afleveringsdag af kirkebladet udsat en uge.

Tak til Grethe for sin gode ide og initiativtagning i forbindelse med Høst.

Referat: Else-Marie Pedersen

