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Indkaldelse til Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 18.50 i Kirkensgård
Dagsorden:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Anker Juul Strøm, Else-Marie Pedersen,
Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH
Fravær med afbud: Peter Pedersen og Kathrine Kranker

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden
a) Provstesyn
Gennemgang af synsrapport fra
provstesyn sammenholdt med kirke dv
og prioriteringsliste over opgaver som
skal laves i 2023.

b) Mødedatoer 2. halvår 2022

1. Dagsorden godkendt i nyt format.
Må gerne byde ind i forvejen, hvis man
ønsker at få ordet.

a)
Får folk til at se på opgaverne og sætte
pris på, så vi kan få budgettal frem.
Og prioriterer i forhold til vores budget.

b) Vedtaget

Forslag til mødedatoer.
23. aug. 27.sept. 25. okt. 22. nov.

c) Fredede gravsteder Vesterø/Byrum

c) Prøver at finde dem, der skal slettes, så
proceduren kan blive gennemført, mens
Der skal findes en dato til gennemgang Winnie er afløser.
af fredede gravsteder sammen med
Tirsdag den 2. august kl. 10.00 ved
kirkegårdspersonale og provst Winnie. Byrum Kirke.
Gerne en eftermiddag i uge 31, da
Winnie alligevel har tjeneste på øen.
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d) Visionsmøde (menighedsråd)

d) Onsdag den 7. september kl. 19.00

Aftale dato for visionsmøde for MR
Handleplaner/årshjul.

e) Forandringsledelse/bestyrelsesarbejde

e) Peter tilmeldt Bestyrelsesarbejde 1 fra
Skolen.
Der udbydes 2 kurser fra cph business Ann er interesseret i Forandringsledelse.
på Læsø til efteråret. 2 pers. fra MR har Kathrine vil blive spurgt, om hun også
interesse i at deltage. Der skal
ønsker et kursus. Øvrige spurgte kan ikke
besluttes, om det kan lade sig gøre.
afse tid til det.
Graverne tilmelder sig Kursus i
Bæredygtighed på kirkegårdene.
Og vil også kunne deltage i
grandækningskursus i år.

3

Præsten
Se bilag.

Syng Solen Ned, ved dårligt vejr aflyses
inden for et døgn og op til Kl. 15 på den
samme dag.
Bødehuset vil heller ikke kunne
reserveres på forhånd.
Kan nogen hjælpe Tiina den 13/7 hendes
1. gang? Hjælpe med opstilling og
nedtagning, uddeling af sange og
indsamling.
Anker tager den 13. i Vesterø og Elmer
den 20. i Østerby, møder op 1 time før
(altså kl. 19).
Deltager ikke i Høstmarked i Ægirs
Have, da vi ikke har været med i nogen
planlægning endnu.
Det bliver for sent i år.
Niels Christian Koppelgård, tidligere
domprovst, holder søndagsgudstjeneste,
når Iben Aldal er her som afløserpræst.

4

Kassereren

Ikke noget
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5

Kirkeudvalgene
a) Nye indvendige døre i præsteboligen.

a) glasdøre i overetagen skal udskiftes til
trædøre.
Kalkninger af de røde kirker er overstået
for i år. Og hestestalden i Vesterø er også
klaret samt Kapellet i Byrum udvendigt.

6

Meddelelser fra personale
a) Personale ved koncerter og andre
aktiviteter i kirken.
Info. Fra Birgitte på dappen. Der skal
tages beslutning om, hvornår der skal
være personale til stede ved kirke
aktiviteter, som ikke er kirkelige
handlinger.

Åbning kan styres af kirkepersonale på
computeren. Behøve ikke at være til
stede.
Bør undersøge regler om brandsikkerhed.
Beredskabschefen må kontaktes.
Middagssommerkoncerter behøver ikke
personale.
Ved udendørs arrangementer kan vi
aflyse ved regnvejr.
Salme Marathon kan eventuelt holdes i
Kirkensgård,
Men der bruges ikke kirkepersonale.
Tager det op igen på næste møde.
Miriam og Birgitte taler sammen inden.

b) Tilbagemelding på team møde

b)
Ole Jessen holdt et møde med personalet
og Ann.
Prøvede at lave en handleplan for møder.
Trivselsrunde, hvordan synes du, det går
osv. Møde hver anden måned med 3
timers varighed.
Referater på dappen.
Mulighed for 1 til 1 samtaler evt. i
efteråret med Ole.
Ok fra deltagere fra personalet.
Næste møde. 9/8
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7

Kontaktperson

8

Meddelelser fra udvalg
a) BUF udvalg: Skole kirke tjenesten.
Sommerhilsen fra SKT

Ikke noget.
Forslag om MUS samtaler til efteråret,
kommet bagefter i år.

Hilsen fra Anne Gerda Tvilling til
MR på Læsø bliver læst op.
Opfordrer os til at følge dem på
deres hjemmeside.
Ikke noget fra øvrige udvalg.

9

Eventuelt
a) Klage over entré i Vesterø kirke

a) Besluttet fortsat at tage entré for
adgang til Vesterø Kirke med
Kalkmalerierne.

Mødet slutter kl. 22.00
Referat: Else-Marie Pedersen

