Østerlars 20/8-2020

Protokol for MR møde 20. august 2020
1. Godkendelse af dagsorden.
Denne er godkendt.
2. Orientering fra formanden:
Kirken er kalket på normal vis, og præstegården er kalket de steder, hvor det
var tiltrængt. Den 15. september er der valgforsamling, hvor det i princippet
kan afgøres, hvordan det nye menighedsråd kommer til at se ud. Jeg har
været kontaktet af en enkelt turist/bilist, der synes vi havde en eller to
granitblokke placeret uhensigtsmæssigt. Vi må overveje en anden løsning,
de er pt. fjernet.
3. Regnskab første halvår:
Vedhæftet og kommenteres på mødet.
Beslutning: Er taget til efterretning og underskrevet af Anne og
Erling.

4. Budget 2021:
Provstiet har meldt ud på vores ønsker til 2021. Vedhæftet og kommenters
på mødet.
Beslutning: Budgettet er gennemgået for 2021. Og vi efterkommer
budgetforslaget fra provstiudvalget.

5. Status på turistsæson:
Ekstra udgifter: Vi orienterer stiftet omkring forbruget af værnemidler og
forhører os om der kan søges refusion til dækning af den merudgift det har
ført med sig.
Turistbusser: Vi opfordrer til at skolerejser kommer 08:45, så de er klar til at
gå ind klokken 09:00, for at imødekomme den store søgning der er til
kirken. Og på den måde dele besøgstrykket lidt mere ud.
Selvbetjent adgang til kirken, søndage i september: Vi beslutter at bemande
kirken søndage i september, for at sikre os at antallet af besøgende ikke
overstiger det tilladte antal. Oktober forhører vi os om uge 40 og 41, kan
bemandes.
6. Forpagtningskontrakter: Jorden på præstegården og Karlshøj skal
kontrakterne fornyes. Begge jordstykker skal ny forhandles. Karsten har en
orientering vedr. dette.
Beslutning: Der er interesserede lejere til begge jordstykker. Erling og
Karsten undersøger mulighederne.
7. Begrænsninger og muligheder i en coronatid:
I og med vi er begrænset på kor, babysalmesang, andagter på plejehjem o.l.
bør vi tænke alternativt. Gode forslag modtages gerne.
Beslutning: Musikudvalget tager det op til førstkommende møde. Der
undersøges muligheden for at koret kan synge i multihuset.

8. Foredrag den 29. okt:
Thure Lindhart er booket til den 29. okt. i Scala Gudhjem.
Jeg har talt med Tony Nybirk i Scala regi, og han kan sikre os 70 pladser i
biografen med de nuværende coronaregler. Jeg foreslår vi holder fast, men
overvejer en forhøjet billetpris fra 70 kr. pr. tilhører til?
Beslutning: Vi fastholder arrangementet og forhøjer prisen til 100,- pr billet.
9. Menighedsrådenes og personalets tur i september: Anne orienterer.
Beslutning: Det afholdes d. 5 september kl. 1630 på Gaarden (Melstedgår)
der arrangeres noget for os. Hvad det ender ud med er en overraskelse. Men
det bliver med garanti en oplevelse. Deadline for tilmelding er d. 1
september. Skriv eller ring til Anne. Alle ansatte og suppleanter orienteres af
Meghan.
10.

Høstgudstjeneste: Præsten orienterer
Beslutning: Den ligger d. 20/9 og Højmessen holdes i Østerlars. Der
afholdes spisning efterfølgende udendørs hos Anne. Dette arrangement
annonceres ved Fromessen i Gudhjem.

11.

Orientering fra medarbejderrepræsentant
D. 5/9 der er arrangementer hele dagen. Derfor holdes kirken lukket
for turister hele dagen.
Orientering fra præst
Der har været rigtig travlt siden genåbningen. Da det ikke er muligt at
afholde f.eks. Dåb ved højmessen. Antallet af personer samlet skal
overholdes. Der foreligger et større planlægningsarbejde for efterårets
opgaver. Klippebo skal starte op igen. Som noget nyt vil der afholdes
udendørs bisættelser, dette gøres for at imødekomme ønsker fra
pårørende. På den måde kan flere deltage.

12.

13.
14.
15.

16.

Orientering fra kontaktperson
Intet at orienterer om.
Orientering fra kasserer
Intet at orienterer om.
Orientering fra kirkeværge
Parkeringsproblematikken ved kirken tages til genovervejelse til
næste sæson.
Der har været ønske fra graveren om en ny vandvogn. Der er bevilget
tilladelse til at indkøbe en sådan.
Orientering fra graver
Håndklæde dispenser på toilet udskiftes.
Arbejdet kører godt. Der er den hjælp der skal være.

17.

Orientering fra sekretær
Intet at orienterer om.

18.

Evt.
Intet indkommet.

19.

Indkomne tilbud (lukket punkt)

20.

Personale. (lukket punkt)

21.

Valg (Lukket punkt)
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