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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Telefonmøde
Dagsorden
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, Peter
Pedersen, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden:
A. Salg af Vesterø præstebolig.
B. Tømning af Vesterø præstebolig.

Godkendt med tilføjelse af punkt 3 D
Konfirmation 2022.

A. Er solgt og alt er endeligt godkendt.
B. Samles for at besigtige indboet og
planlægge flytning. Fredag den 12. februar kl. 9.00 eller mandag den 15. kl.
9.00. Fredagsklubben laver en liste over
det, de har behov for at få med.
Karsten tager sig af flytning af Varmestyring til Kærmindevej 3, hvor der også
skal Internet ind. Skal siges op i Vesterø.
Ulla vil hjælpe med nedpakning og rengøring.
Vi er blevet tilbudt 50 flyttekasser, som
vi henter, når vi er klar til at pakke ned.

C. Bemyndigelseserklæring

C. Skal underskrives af MR for godkendelse at formandens medunderskriver i
forbindelse med hushandelen.

D. Kærmindevej 3

D. Regionens lejemål er opsagt ved februar måneds udgang. Vi vil gerne indrette huset til kontorer for præsten og kordegnen.
E. dkm, som har lavet et børnefilmsprojekt til brug af kirken, beder om et tilskud. Vi støtter med kr. 1.000,-.

E. Støtteforeningsprojekt.
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F. Repræsentantskabsmøde i Sindal.

3

Præsten
A Betaling for brug af kirken for ikke folkekirkemedlemmer. Opfølgning.
B. Kollekter

Med Skole-/kirketjenesten med information om arbejdet. 18. maj i Sindal med
Anne-Gerda Tvilling som ny ansvarlig.
Kathrine er repræsentant for Menighedsrådet og deltager.

A. Fra kr. 3.000,B. Udsendte forslag vedtaget.
14. marts Folkek. Nødhjælp Landsinds.
4. april (Påskedag) KFUM og K
2. maj Læsø Menighedspleje
23. maj (Pinsedag) Leif og Susannes Mission i Kenya
20. juni Danske Sømands- og udlandskirker
11. juli Læsø Menighedspleje

C. Konfirmationer 2021

C: 21. og 22. august vedtaget.

D. Konfirmation 2022

D. Fre 13. maj, St. Bededag, og sø 15.
maj.
Offentliggøres på Kirkens hjemmeside.
Alle konfirmationer holdes i Byrum
kirke.

4

Kassereren

Prisstigninger på Brandsoft abonnementet
fra januar 2021 for kirkegårdsmodul og
kortmodul, der nu skal oprettes for hver
af de tre kirkegårde.
Foreløbigt årsregnskab udfærdiget.
Bliver gennemgået af Marianne Aune på
Læsø i marts før godkendelse af et fuldtalligt Menighedsråd.
Fre. 12. marts kl. 09.30 i Kirkensgård.

5

Kirkegårdsudvalget
A Problemer med rådyr på kirkegårdene

A. Rådyrene havde ødelagt blomsterne på
to nye gravsteder på Vesterø Kirkegård.
Birgitte har haft kontakt til Poda Hegn
om mulighed for at sætte hegn omkring.
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Miriam har kontaktet provsten, der siger,
vi skal ansøge i provstiet om at få lov til
at sætte hegn. Det må vi så gøre.
B Kirkegårdsdige Byrum

B. MR har fået tilladelse af PU til frigivelse af midler til reparation af kirkegårdsdiger ved Byrum Kirkegård.
Vil være fint at få et skilt op, at man ikke
må opholde sig på diget eller parkere
cykler op ad det.

C Urnegravsted Byrum

C Påtænker at lave urnegravsteder med
takshæk i afd. C
.
D. Det nye lydanlæg er blevet sat op, og
der må også en ny teleslyngeforstærker
til.

D Teleslyngeforstærker i Vesterø

6

Præstegårdsudvalget
A. Udendørs belysning Kirkensgård
B. Orientering vedr. indkvartering af afløser
præster.

A Der er blevet sat nye lamper op.
B. Første halvår er klaret. Ulla gør rent på
Nordgårdsvej 1, der er lejet for 2 uger.
Ellers betales til bureauet.

C. Beslutning om indkvartering af afløser præ- C. Det ser ud til at falde på plads for alle
ster resten af 2021
inden for nærmeste fremtid.
Alle 3 bureauer får mulighed for at byde
ind med tilbud i 2022.
Må kende kriterierne for weekend ophold, om det er nødvendigt med et sommerhus.
D. Brændeovn i Byrum præstebolig

D. Er repareret for nu.
Skal tages op på næste bygningssyn.

7

Arrangementsudvalget

Ikke noget

8

Koncertudvalget
Natkoncert Byrum kirke

Natkoncert i Byrum Kirke i uge 30
v/Matthias Grün

9

Kontaktpersonen

Møde om ansøgere på annonce til graverstilling, der var 9 ansøgere. 3 er aktuelle
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og skal indkaldes til samtale med ansættelsesudvalget.
Arbejdsmiljø

Ann har fået en kontakt med et tilbud om
en interviewundersøgelse.
Svært at beslutte, om det er det, der er
brug for. De ansatte skal i hvert fald være
indforstået med at deltage aktivt, det er et
kostbart projekt.
Tager det op igen på marts mødet og håber, vi kan mødes fysisk til den tid. Så
udsætter vi afgørelsen.
Måske kan det gøres billigere, ved at det
er os, der kommer til fastlandet.
Vigtigt at vælge det rigtige, så det giver
mening for alle første gang.
Vi må planlægge, hvordan vi spørger ind
hos medarbejderne om deres lyst til at
deltage i et kursus for arbejdsmiljøet. Evt.
på næste personalemøde.
Anker, Ann og Kathrine snakker sammen
inden næste møde, hvor vi tager det op
igen.
Har fået et tilbud fra en herboende om at
påtage sig lønnet arbejde i Kirken med
evt. sang eller som organistassistent.
Vi har ikke så meget i gang i Kirken lige
nu. Men som frivillig er man altid velkommen.

10

Kirkeværgerne

Ikke noget.

11

Redaktionsudvalget

Materialet til Kirkebladet afleveres i Videbæk Fredag.

12

PR-udvalget

Ikke noget.
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13

Ansvar for flaget

Ikke noget

14

Eventuelt

Fredag den 13. august foreslået som dato
til sommerfest for personale og MR.

Mødet slutter kl. 21.45

Referat Else-Marie Pedersen

