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Indkaldelse til Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 18.50 i Kirkensgård
Dagsorden:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Peter Pedersen, Anker Juul Strøm, Else-Marie
Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH
Fravær med afbud: Kathrine Kranker

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden
a) Energibesparelser
Mail på dap 12/9 fra Niels Christian
Scheel Lassen. Opfordring fra
kirkeministeriet om forsk. tiltag til at
reducere energiforbruget.
Hvad vil/kan Læsø Kirker gøre for at
spare på energien?

Peter P. har ordstyrerfunktion.
Dagsorden godkendt.
Ann R. beder om at ref. fra Arrangement
udvalgsmøde, tilføjes under
Punkt 5 Kirkeudvalgene

M.H. orienterer: kontaktet Læsø
forsyning og fortæller, at der er ca.
50.000 kr. i underskud på varme og el
v/årsskiftet. Det er forventeligt pga.
prisstigninger. I det nye budget er der
taget højde for prisstigninger.
Drøftelse af besparende muligheder.
Konklusion:
- Kirkensgaard skal fremover
opvarmes til 19 grader til alle
arrangementer (M.H. kontakter
Karsten P ift. elektronisk
varmestyring).
- Udvendig belysning på kirkerne
skal slukkes.
- Undtaget begravelseshandlinger
skal al kirkelig aktivitet finde sted
i Byrum Kirke i månederne fra nu
til og med nytårsdag.
- Fredag 16. december kl. 14.00
julemøde for personale og
rådsmedlemmer, her forventes at
drøfte/evaluere besparelserne. For
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3

beslutningsproces udsender M.H.
dagsorden ugen inden.
MR opfordrer kraftigt
medarbejdere til at planlægge
aktiviteter i forlængelse af
hinanden, for at udnytte
varmeforbruget optimalt.

b) Henvendelse fra Læsø Kunstforening
om økonomisk bidrag til kunstbog.

M.H. orienterer om skriftlig henvendelse
vedr. donation til produktion af
kunstbogen, idet Læsøs tre kirker alle er
omtalt i bogen. Grundet tekniske
problemer er forhåndsviden/-materiale
vedr. punktet ikke nået frem i mailboks.
- Pga. manglende oplysningsgrundlag kan
der d.d. ikke træffes beslutning.

c) Nadver: Vin og/eller druesaft.

M.H. orienterer om skriftlig henvendelse
fra kirkegænger med anbefaling om
konsekvent at anvende druesaft i Læsø
kirker? Drøftelse.
Konklusion:
der skal stemmes om denne beslutning.
Pga. fravær d.d. i MR skubbes
afstemningen til næste møde. I
mellemtiden tænkes og udsendes der
forslag til løsninger, der tilgodeser alle og
inkluderer. Afstemningen sker om:
a) Druesaft alene
b) Druesaft OG vin

Præsten
a) Godkendelse af gudstjenesteplan
(bilag fra Eva)

E.B. orienterer.
Konklusion:
Udsendte gudstj. plan er ændret d.d. ift. at
alle tjenester t.o.m. nytårsdag henlægges
til Byrum kirke jf. konklusion punkt 2.a.
E.B. orienterer vedr. midnatsgudtj. 24.
dec./juledagshøjmessen og har kontaktet
biskoppen ift. om juledagshøjmessen kan
konverteres over i midnatsgudstj.?
Drøftelse.
Konklusion:
EB udformer en ansøgning til biskoppen
(rundsender til MR før afsendelse til
biskoppen) om at konvertere
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juledagshøjmessen over i midnatsgudstj.
og gående nadver indtænkes i liturgien.
31. dec.: nytårsmessen foregår kl. 15.30
15. december: Syng julen ind. MR
henstiller til at organist Kasper er primus
motor for planlægning og afholdelse.
11. dec. kl. 10.30
26. dec. 10.30
Kollektliste drøftes.
Konklusion:
27. nov.: Læsø Menighedspleje
11. dec.: Danmission
24/25. dec.: Børn i Ukraine
1. januar: Bibelselskabet
5. februar: Læsø Menighedspleje
12. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling

4

Kassereren
a) Regnskabsfører har sagt op.

b) Budgetudkast 2023
Kort gennemgang af budget (sendt som
bilag).

a) M.H. orienterer om, at hun var
forhindret i det hasteindkaldte
møde på provstiets
regnskabskontor, ift. beslutning
om hvem andre, der skulle
overtage regnskabsførelsen efter
Marianne Aunes fratrædelse.
Forinden havde MH kontaktet
stiftets personalekonsulent Anni
Sloth og bekræftet at samstemme
den løsning, øvrige berørte
menighedsråd besluttede. Valget
faldt på Huset Venture (firma fra
Nørresundby) MH og EM har
deltaget i møde med Huset
Venture med god og positiv
oplevelse. Der bliver en mailboks,
hvortil alle mails og bilag
vedrørende Læsø Menighedsråd
skal sendes. Man erstatter
tidligere regnskabsførers
mailadresse med den nye.
b) - Opsparing til anlæg bruges
næste år til udskiftning af vinduer
og døre i Kirkensgaard.
400.000 er brugt fra anlæg til at
afdrage på gæld i lån i Stiftet. Det
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pointeres, at penge på anlæg ikke
kan bruges til drift.
Minus revne i kirketårnet er
samtlige nævnte punkter fra
seneste provstesyn med i det nye
budget 2023.
330.00 af de frie midler er
disponeret i 2022, der forventes et
yderligere træk på ca. 150.000 til
ekstra udgifter.

5

Kirkeudvalgene

6

Meddelelser fra personale
a) Mail fra Eva på dappen 9/9 referat af
fagmøde.

7

Kontaktperson
a) Rengøringshjælp til Kirkensgård/
kontor

8

Meddelelser fra udvalg

9

Eventuelt

Ref: fra arrangementsudvalget kan læses
på Dappen og A.R. rundsender referatet.

Jf. spørgsmål i referatet:
- Hvem rydder op og forlader
lokalet i passende stand efter
arrangementet, når der ikke er et
personale med til ethvert
arrangement.
Drøftelse.
Konklusion:
Birgitte udarbejder en ”Farvel og
på gensyn”- vejledning, som
anvendes efter brug af kirkens
rum.
- Udendørs juletræ m/belysning
besluttes v/alle tre kirker.

Drøftelse.
- A.J. indhenter tilbud fra
rengøringsfirmaer og flexjobber??

Der gøres opmærksom på, at der er
mulighed for parkering på den nye
græsplads på højre side af indkørslen til
Kirkensgaard. Der kommer P-skilte op og
henstilles til at unødig kørsel på
gårdspladsen undgås.
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Mødet slut kl. 21.40
Referat: Grethe Havnhøj

