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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18.50 i Kirkensgård
Dagsorden:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Peter Pedersen, ElseMarie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Fraværende med afbud: Anker Juul Strøm
Formandens initialer: MH

Referat:
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden

Dagsorden godkendt med tilføjelserne f h.
2 f. Kontrakt vedr. Bamsebo.
2 g Udlejning af Kirkensgård
2 h Deltagelse i udvalg vedr. arrangement
med Gammel Læsø Spillemandsmusik –
og dans.

a) Stiftsmenighedsrådsmøde Aalborg stift a) Langt program vedlagt i bilag. Ingen
7 maj 2022
har ønsket at deltage den dag.
b) Himmelske dage i Roskilde 26-29 maj

b) Eva deltager.

c) Evaluering efter konsulentbesøg med
Lene Hvid

c)Arbejder stadig videre. Ikke nogen nem
opgave. Lavet ændringer på
medarbejdermøder, synes at give
forbedringer, men det er ligesom faldet
tilbage. Skal hentes op igen.
Vi vil bruge en psykoterapeut, der
arbejder for Kommunen og kommer
herover en gang om måneden, til samtaler
for evt. at ”flytte” på nogen. Kathrine har
kontaktet vedkommende. Får lavet en
aftale.
Fast punkt på dagsorden: Behandling af
problemer eller misforståelser og noget
der skal sættes i system.
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Plan for organisering af MR møder som
punkt på næste møde.
Fast punkt på MR dagsordenen: Input fra
medarbejderne.

3

d) Handicap parkering

d) Møde med Regionen og Kommunen
Miriam og Elmer deltog fra MR.
Kan ikke bruge vores P plads ved
Kirkediget, der er for lidt plads.
Beholder Invalide P-plads der, hvor den
er nu + en mindre ved Toilethuset.
Ingen indsigelse fra kirken.

e) Uopfordret ansøgning

e) Diverse male- og kalkningsarbejder er
nødvendige på Kirkensgård.
Hvem kan vi give disse opgaver?
Uopfordret ansøgning fra formandens
mand.
Formanden er inhabil i afgørelsen.
Øvrige MR vil ikke fastansætte
vedkommende, men tilkalder, når
arbejdet forefalder.

f) Kontrakt vedr. Bamsebo

f) Underskriver kontrakten, Huset vises
til provsten den 18. maj i forb. med
bygningssyn.

g) Udlejning af Kirkensgård

g) forespørgsel om udlejning til
konfirmation, hvad siger MR?
Det er i orden, men kun til personale og
MR. Pris 850 kr.

h) Deltagelse vedr. Gammel Læsø
Spillemandsmusik og dans.

h) Gammel Læsømusik og dans, et
udvalg fra mange foreninger også MR.
MR mener ikke, det kommer inden for
vores område og siger derfor nej tak.

Præsten

Eva spurgt om hun vil deltage i
Høstmarked i Ægirs Have den 3. sept.
Konfirmation Matthias er kirkesanger
og har guitar med. Skal Line bedes om at
komme og spille? Ja, hvis det er ønsket.
Konfirmationsvagt EMP fredag d 13. maj
Elmer lørdag den. 14. maj.
Personalet skal vise Tiina hvad, der skal
laves ved Syng solen Ned i sommer, da
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hun ikke kender proceduren og skal være
med.

4

5

Kassereren
a) 1. kvartalsrapport 2022
med kommentarer

Har været udsendt i forvejen, ser godt ud.
Formand og kasserer underskriver.

Kirkeudvalgene
a) Afsluttede arbejdsopgaver Byrum
kirke og kirkegård

Understrygning og tagbindere er
monteret.
Skorsten fjernet

b) Stenafmærkning af gravsteder

Birgitte tæller op og undersøger pris.
Birketræerne er fjernet.

6

7

Præstegårdsudvalget
a) Akustik regulering i Kirkensgård

BUF– udvalget

Kathrine bestiller plader og vælger
farver. Der bliver ingen ”Læsø Foto” i
denne omgang, måske senere.

Kun ganske få lokale børn deltog, da der
var korbesøg og gudstjeneste sidste gang.
Har man ikke lyst at deltage, eller bliver
det ikke annonceret tydeligt nok?
Skal være obs på annoncering.

8

Arrangementsudvalget

Referat på DAP
Gaveideer til foredragsholdere, er det for
stort et beløb?

9

Koncertudvalget

Fredag den 29. april første koncert.
Ester Brohus og Knud Møller
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10

Kontaktperson

Ikke noget.

11

Kirkeværgerne

Hestestalden skal ordnes snarest, mureren
er syg. Måske skal vi bruge en anden
tilbudsgiver.

a) Reparationer i Vesterø kirke

12

Redaktionsudvalget

Ikke noget

13

PR-udvalget

Ikke noget

14

Ansvar for flaget

Ikke noget

15

Eventuelt
Pop gudstjeneste / rytmisk gudstjeneste

Venter til senere

Mødet slut Kl. 21.50

