Protokol fra menighedsrådsmøde tirsdag den 30. maj
2017
i Østerlarsker Sogn

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Orientering fra formanden.
Kalkningen af kirken er i fuld gang og forløber fint. Ventes færdigt i denne
uge. De nye miljøstativer er sat op på kirkegården. Kristoffer Nielsen fra
Tejn har hjulpet til med organisering og journalisering af diverse
dokumenter på præstekontoret.
3. Regnskabsrapport for 1. kvartal 2017
Gennemgang af regnskabsrapport ved Ulla Pedersen.
4. Foreløbigt budget for 2018
Gennemgang af foreløbigt budget for 2018 ved Ulla Pedersen.
Ønsker om merudgifter til foreløbig driftsramme – der søges om en
udvidelse af driftsrammen på 33.000,- kr. til dækning af kurser samt
gudstjenester og kirkelige handlinger.

5. Ønsker til anlægsbudget.
a. Nyt handicap toilet ved siden af det eksisterende.
b. Fortsættelse af renovering kirkegårdsmur.
c. Den ny kirkegård: Oplæg fra Anka Sonne til hvordan vi starter
processen.
d. Affaldsdepotet – container til affald.
6. Bilag til revisionsinstruks/Ulla Pedersen
Revisionsinstruks underskrives.

7. Præsteboligen stand/vedligehold inden ny præst.
Der er malet færdigt i den nederste del af præsteboligen, mangler
trappeopgang til værelser mod vest.
Jytte sørger for at gardiner i kontoret bliver rettet til.

Anne rekvirerer elektriker til belysning i køkkenet samt bestiller ny
opvaskemaskine.
Anne rekvirerer vinduespudsning til præstegården. Vasker selv gulvene.
Obs. brandalarmer.
Vedr. fibernet og telefon – dette skal være på plads, når præsten starter.
Karsten tager sig af at undersøge abonnementer m.m.
Terrassen tager Erling og Louis sig af.
8. Ordination og indsættelse ny præst.
Bliver tirsdag den 4. juli kl. 14.00 med efterfølgende reception.
Indsættelse i Gudhjem søndag d. 9. juli. Ingen gudstjeneste i Østerlars
denne søndag.
Erling taler med provsten vedr. reception m.m.
9.

Orientering fra kontaktpersonen.
Ny turistmedarbejder Kristin Schmidt starter d. 1. juni på 14 timer
ugentligt frem til udgangen af august. Juna er ansat på 37 timer.

10.

Orientering kasserer.
Se under pkt. 7

11.

Orientering fra graver.
Flagregulativ skal revideres og kirkegårdsvedtægterne ligeså.
Dåbsfad er kommet tilbage.

12.

Orientering fra sekretær.
Intet nyt.

13.

Orientering fra organist
Koret har sommerferie. Spillemandsmesse en stor succes.
Babysalmesang 1. hold er stoppet, da mødrene skulle på arbejde
igen. Babysalmesang hold 2 mødes 3 gange i juni.
Turistkoncerter starter midt i juni frem til midt i august mandag,
onsdag og fredage kl. 14-14.15.
Koncert i Østerlars Kirke d. 15. august med Barokbureauet.

14.

Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.
Ordination og Indsættelse af ny præst d. 4. juli kl. 14.00.

15.

Evt.
Intet

16.
17.

Indkomne tilbud. (lukket punkt)
Personale. (lukket punkt)
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