Protokol for lukket MR-møde d. 21 april 2020
1. Godkendelse dagsorden Godkendt.
2. Orientering fra formanden: Der er kommet nyt stakit i
præstegårdshaven. Der er blevet ryddet underskov i
præstegårdshaven, det har lysnet. Det stor kastanjetræ ved den ny
afdeling på kirkegården er fældet og kørt væk. Det var måske ikke så
meget angrebet af råd som først antaget. Kappellet er blevet rigtig
flot, Terese har været meget aktiv. Der bliver lagt tekst til sang og
salmer på hjemmesiden. Der bliver ryddet op ved klippen, nedenfor
præstegården, så denne tager sig bedst muligt ud. Dette
iværksættes inden pinse 2020.
3. Regnskab 2019/ Ulla Pedersen: Vi gennemgår hovedtallene for
2019
Beslutning: Regnskabet godkendes
Østerlarsker Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35291113, Regnskab 2019,
Afleveret d. 20-04-2020 10:53

4. Budgetopfølgning for 2020/Ulla Pedersen og formanden
Resultatet for 2020 kommer til at se væsentligt anderledes ud end
det vi oprindeligt havde budgetteret. Turistindtægterne vil mangle i
så stort et omfang, at vi allerede nu må justere ind efter bedste
skøn. Jeg har bedt Ulla om på bedste vis, at vi ser på to scenarier. Et
hvor vi helt mister turistindtægter og to – vi forsøger med
begrænset antal besøgende, måske 1/3 af hvad vi plejer at have.

Der vil blive ekstra omk. til rengøring, sprit dispensere og måske
mundbind.
Ellers spænder vi livremmen ind, der hvor vi kan.
Beslutning:
Menighedsrådet er enige om at bruger af de likvide midler vi har fra
handicap toilettet. Kalkning af præstegård annulleres i 2020. Stiftet
bliver kontaktet for at høre om muligheden for at udskyde afdrag på
lån til 2021.
Kvartals rapporten 1/1-2020 – 31/3-2020 er gennemgået.

5. Gennemgang af kirke- og præstegård - ønsker til budget 2021
Bestemme dato for gennemgang af kirke og præstegårdsvedligehold
til budget 2021.
Beslutning:
Onsdag d. 6/5 kl. 10:30, mødested ved graverkontoret.
Erling, Meghan, Karsten og Karen Marie deltager i gennemgangen.
6. Kirkens åbning.
Måske har vi noget at fortælle omkring kirken åbning igen.
Det vil dog afhænge af udmelding fra stift og provsti.
Beslutning:
Der foreligger endnu ingen retningslinjer som vi kan forholde os til.
Vi afventer nærmere.

6A: Rengøring af konfirmand stue, Præstekontor og toilet:
Konfirmand stue: Der skal gøres rent efter behov. Når der ikke er
nogen i en længere periode, er det ikke nødvendigt.
Præstekontor og toilet: En gang om ugen.
Dette sørger Søren for at det går videre til Nicky.
7. Kirkens- og præstegårdens kalkning 2020.
Jeg vil anbefale vi står fast på kirkens kalkning, men dropper
præstegården for at skaffe ekstra likviditet i 2020.
Der er hjemtaget tilbud på kalkning af begge dele.
Beslutning:
Vi springer kalkning af præstegård over og ansøger om at disse
midler overgår til drift.
Kirken kalkes som planlagt.
8. Karlshøj
Vi har den anbefaling, at vi udsætter nedrivning af bygningerne, til vi
igen har frie midler nok på kontoen.
Beslutning:
Vi udsætter planerne for nedrivningen.
9. Turistsæson 2020
Vi må overveje hvordan vi drifter turistsæson 2020.
Hvordan holder vi åbent?
Lukker vi opgangen til stokværket, hvis vi åbner for turister?
Kan vi trække vores udstilling ned fra stokværket i år?
Hvordan med bemanding?
Sprit dispensere?
Mundbind til alle turister?
Rengøring?

Beslutning:
Vi ønsker at holde åbent i videst mulige omfang, men kun ved at
iværksætte de forholdsregler som løbende meldes ud fra
sundhedsministeriet. Der indkøbes sprit, handsker og andre
nødvendige værnemidler. Og der åbnes kun op når der er
bemanding på. Ligeså skiltes der med at overholde de gældende
forholdsregler. Dette bliver efter d. 11/5-2020
10.

Orientering fra medarbejderrepræsentant
Therese har fået malet diverse og smurt dørtærsklen med olie.
Og vil gerne vide hvilken olie kirkens inderdør den skal have.
Dette skal afklares med nationalmuseet, for at denne
behandles korrekt. Karsten tager sig af dette. Der er ligeså lavet
nye foldere vedrørende kapellet.

11.

Orientering fra præst
Der er mange aflysninger grundet Covid19. Der er forskellige
ting der ligger til grund, men krisen er den udslagsgivende
faktor. De ting der afholdes mangler den stemning der var som
før Coronaen. Meghan har lavet forskellige kirkelige tiltag på
diverse platforme. Ligeså er der telefonisk kontakt til sognets
ældre. Konfirmanderne bliver der forsøgt at afholde
konfirmanddag med 2 personer ad gangen i den frie luft til en
gåtur. Konfirmationer er lagt til at blive afholdt d. 20/6 kl. 10 i
østerlars og kl. 12 i Gudhjem
Det har været en udfordrende periode.
Orientering fra kontaktperson
Der skulle have været orienteringsmøde d.12 maj, dette er
rykket til 9 juni, fra kl. 1900
Medarbejder møde afholdes fredag d. 24/4.
Organisten Thorbjørn vender tilbage 16/6
En erkendtlighed til vikar organist Lene Lorentzen.

12.

13.
14.
15.

De tunge bænke på kirkegården, skal der bruges rigtige
hjælpemidler til at løfte.
Orientering fra kasserer
Intet at orientere om.
Orientering fra kirkeværge
Den påkørte låge er godkendt til reparation af skadevolders
forsikrings selskabet d.d. 21/4-2020
Orientering fra graver
Duesikring blev lavet i 2016 på stokværket. Er der garanti på
det? Der er due/r inde igen.
Beslutning: Erling tager kontakt til leverandør.
Port til kirkegården. Kørt lidt i stykker. Se punkt 14.
Jens Møller A/S har anlagt gravsted. Udgifter er afholdt af
gravsteds ejer.
Nedlæggelse af gravsteder. De nedlægges når graver og hjælper
må arbejde tættere sammen igen.

16.
17.

Orientering fra sekretær
Intet at orientere om.
Evt.

18.

Indkomne tilbud (lukket punkt)

19.

Personale (lukket punkt)

Formanden
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