Protokol fra MR-møde i Østerlarsker Sogn
Tirsdag d. 13. november 2018
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering formanden:
Den ny alterdug vil være færdig til jul. Jeg foreslår, vi indvier den til næste år i
februar.
Olietanken er gravet op og vi har med Sørens gode hjælp fået hul i gennem
dræn fra fyrrum. Det skulle være ok. vi krydser fingre for det. Turistsæsonnem
er afsluttet med fint resultat og vi vil evaluere på sommerens forløb, inden
næste MR. møde.
3. Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 v. Ulla Pedersen.
Ulla gennemgår rapporten og skitserer i hovedtal, hvordan det er gået.
Herunder hvordan det går med opsparing til afdrag på vores stiftslån i 2019.
Turistindtægter for 2018 er næsten på plads og vi har et overblik.
4. Endeligt budget 2019.
Er færdigt og indgivet.
5. Karlshøj: Fredning, sammenlægning, nedrivning.
Fredning:
Karsten og Erling har i den forløbne uge været på kommunen, og der vil være
en bred orientering fra Karstens og min side.
Sammenlægning: Det handler meget om formalia og det kører stille og roligt
fremad, men vi må forvente lang administrations tid inden sammenlægning er
effektueret.
Nedrivning: Erling er ved at færdiggøre ansøgning om nedrivning af
maskinlænge. (Vi kan ikke søge nedrivning på resten endnu, da ejendommene
skal være lagt sammen). Det foregår via nettet og det tager tid, at få skemaet
fyldt ud. Idrætsforeningen kan ikke søge tilladelse for opførelse af huset, før vi
har søgt nedrivningstilladelse.
6. Forpagtningskontrakter på avlsjordene. /Karsten Brodersen
7. Visionsarbejdet 2018:
Jeg har talt med Meghan og Kirsten W. Mose om visionsarbejdet. Vi havde
håbet på, at Gudhjem MR. havde et funktionsdygtigt nyt råd fra 1. december,
men det bliver ikke tilfældet. Personligt synes jeg vi i Østerlars kører videre

med nyt tiltag i starten af året. Vi har sat en foreløbig visionsdag på 26. januar
2019.
Spørgsmålet er om vi har kræfter til det så tidligt? Jeg vil i så fald kontakte
Kirsten for at høre om hun kan. Ydermere vil jeg foreslå at invitere dem der
har lyst fra Gudhjemrådet . ??
8. Hjemmeside/kursus til webmaster:
Hvordan for vi en bedre struktur på vores hjemmeside arbejde. Skal vi
investere i kursus til graver Charlotte fra Gudhjem. Som det kører i øjeblikket
er det ikke helt tilfredsstillende.
9. Orientering fra præst.
10.Orientering fra kontaktperson.
11.Orientering fra kasserer.
12.Orientering fra kirkeværge
13.Orientering fra graver.
14.Orientering fra sekretær.
Tak for 5 spændende år i MR med store udfordringer. Ønsker jer alle ”god
vind i sejlene”
15.Evt.
16.Indkomne tilbud. (lukket punkt)
17.Personale (lukket punkt)
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