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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 5. januar 2021 kl. 19.00 i Kirkensgaard
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.30 –19.00

Dagsorden
Referat
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, ,
Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Fraværende med afbud Peter Pedersen
Formandens initialer: MH
Pkt. 15: Lukket punkt

1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden:

Dagsorden godkendt. Med tilføjelse af
pkt. 2 f.

a) Mødedatoer første halvår 2021

a) Kl 19.00. 2/2 –2/3 – 6/4 – 4/5 – 1/6

b) Status Vesterø præstegård

b) sælger har underskrevet, men køber
beder om udsættelse til midt i januar.
c) Det er nødvendigt med en løsning fra
marts måned. Eventuelt undersøge hos et
bureau, hvad faste perioder vil koste. Det
drejer sig om hele uger (ma – sø) eller
weekender.
d) Fine filmoptagelser. Og god børnegudstjeneste. Tak til alle jer, der var med,
og til jer der hjalp til før og efter.

c) Indkvartering af afløserpræster

d) Evaluering, jul og nytår

e) Nøgler til Kirkensgård
f) Regnskabsindstruks

e) Får en liste, hvor vi kan skrive os på,
hvis vi har en nøgle eller flere.
f) Underskrives af dem der har rettigheder og sendes retur til Marianne.
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4

Præsten
Hvis folk, der ikke er medlemmer, ønsker
a Betaling for brug af kirken for ikke folkekir- at bruge kirken til en højtidelighed, holkemedlemmer
der præsten opsyn og personale deltager
eventuelt. Der sørges for opvarmning og
rengøring.
Vil lave en tekst til beskrivelse af retningslinjer for betaling.
b Åben kirke evt. forlængelse.

b) Forlænget og Aflyst igen.
Gudstjenesten på søndag og til og med
den 17. januar Streames i Østerby i stedet
for at åbne kirken.
(nye ændringer efter mødet: Alligevel
gudstjeneste den 10. og 17. januar med
øgede restriktioner og i Byrum Kirke.
Streamer begge søndage)

c Præstens friuger

c) laves om til nogle hele uger og ellers
lørdag-søndage.12 f/f uger og 6 weekender, med afløsere.
Fri hver mandag.

Kassereren
a Betalingskort
Mobile Pay Bestyrelse og ledelsesoversigt.

a) sender en liste til Ann over udleverede
betalingskort til Brugserne. Tjekker, om
der er nogen ude, der ikke bruges mere,
og om andre har brug for at gøre indkøb
til arrangement udvalgets kaffeborde og
lignende.
Regninger fra 2020 afleveres, så de senest kan være sendt til betaling 20. januar.
Udbetalinger til MR-medlemmer for
2020 blev oplyst.
Oversigt over ny bestyrelse og ledelse vil
blive sendt til Mobile Pay, jeg vil bede
om evt. krævet dokumentation.

5

Kirkeudvalgene
a Ny plænegræsanlæg Vesterø kirkegård

a)Se bilag vedr. evt. ændringer i vedtægten.
Vedtaget og føres ind i skabelonen.
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6

b Rampe ved kapel Byrum kirke
c Kirkegårdsdige Byrum kirke

b) Betales og lukkes i KirkeDV.
c) Ikke lavet endnu.

Præstegårdsudvalget
a) udendørs lys Kirkensgård

Sørger Anker for.

7

Arrangementsudvalget

Udskudt møde indtil videre.
Bodil fortsætter som formand-

8

Koncertudvalget

Har ikke holdt møde endnu-

9

Kontaktpersonen
a) Evaluering af graverordning

b Ansættelse af kirkegårdshjælp

10

Kirkeværgerne

11

Redaktionsudvalget

a) Birgitte fortæller om nedskæringer af
tidligere graveransættelsestimer. Har
manglet timer på grund af langtidssygdom i sommeren, mens der også afvikles
ferie. Og der må være to på arbejde hvis
der kommer en begravelse ind.
Graverne har haft en hård periode.
Lysner måske i 2021, ferieperioden ændret fra januar til december.
b) skal have stillingen opslået i samarbejde med Birgitte. Hurtigst muligt
Aftaler mandag den 11. i Østerby kl. 9.
Anker, Miriam og Birgitte.
.

15. januar deadline for indlæg til Kirkebladet.
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12

PR-udvalget

Eva, Grethe mfl. sørger for at få orientering ud specielt i disse tider med mange
ændringer.

13

Ansvar for flaget

Flaglauget nævnes.
Flagdagene tages med på næste møde.

14

Eventuelt
Næste møde:

Menighedsrådet ønsker ikke længere
dagsorden og referat udsendt på mail til
tidligere medlemmer og andre ”abonnenter”, kan læses på Læsø Kirkers hjemmeside.
http://laesoekirker.dk/praktisk-info/menighedsraadet

Mødet slutter kl. 21.35

Referat Else-Marie Pedersen

