Protokol for menighedsrådsmøde

22. august 2019
1. Godkendelse dagsorden.

Dagsordnen er godkendt.
Evt. tilføjelser. (Klippebo)
2. Orientering fra formanden: Kirkelågen er færdig og
resultatet er meget tilfredsstillende. På lørdag kommer
Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, verdens ældste
madorden, nye medlemmer slås til ridder i kirken.
Meghan og jeg søgte igennem provstiet her i foråret frie
stiftsmidler til afholdelse af en foredragsrække over 2 år med
6 andre kirker på øen. Det har vi fået afslag på.
Organisten orienterer: – Da organisten skal afholde barsel, vil
koret ikke starte op før han er tilbage. Efterfølgende afholder
han barsel fra nytår 2019 og frem til sommerferien 2020. Der
vil derfor være vikar på både kor og organistopgaven i den
periode.

3. Regnskabsrapport ved Ulla.
Beslutning: Kvartalsrapporten er godkendt.

4. Provstiudvalgets udmelding om budgetsamråd
2020.
Beslutning: Vi har fået det vi har ønsket, dog ikke
brandalarmen.
5. Turistsæsonen. Turistsæsonen har været ”voldsom”,
mange besøgende, men det er gået fint. Kun få klager. Jeg
har bedt Kristin om en lille opgørelse for sommeren. Det har
hun taget meget bogstaveligt og lavet en meget udførlig
analyse. Det takker vi hende meget for. Jeg vedhæfter den til
eget studie. Det er ikke meningen, at vi som sådan skal
evaluerer, det gør vi efter sæsonen. Men papiret er meget
anvendeligt og et godt værktøj til at træffe nye beslutninger
på.

6. Foredrag til efteråret.
Vi planlægger at Anders Laugesen og Paula Lorrain kommer
til øen. (Program ansvarlige for ”De højere magter” på P1.)
Beslutning: Der bliver arbejdet videre med spørgsmålet der
vedrører tid og sted.
7. Karlshøj. Karsten og Erling skal ud til advokat i Rønne, for
at få helt styr på vores ejendomme –
præstegårdsjorden/karlshøjjorden. Hvordan håndterer vi
nedrivning af bygningssættet Karlshøj, administrativt og rent
fysisk. Får gjort tingene i den rigtige rækkefølge, så vi ikke

løber ind i unødige problemstillinger. I får en redegørelse
efterfølgende.
Vi kan inden 5. september tilmelde os et konsulent besøg fra
stiftet, som afholdes den 8. okt. Det synes jeg vi skal, så kan
vi diskutere anvendelse af grunden og tomten fra Karlshøj.
Vedhæfter brev fra provstiet.
Beslutning: Vi arbejder videre på sagen, vdr. Karlshøj.
Vi melder os til at få besøg af en konsulent.
8. Flagstang males og stakit i haven skiftes:
Vi skal have sat det i værk. Hvem kan håndtere det, gode
forslag modtages gerne.
Beslutning: Vi varetager selv opgaven med maling af
flagstang. Mht. udskiftning af stakit, rettes henvendelse til
Kurt Nielsen.
9. Høstgudstjeneste: Præst og graver orienterer.
Gudstjenesten er d. 22/9-2019 og der er vil være suppe efter
endt tjeneste.

Landsforeningen af menighedsråd årsmøde
2020, deltagelse?

10.

Beslutning: Vi ser tiden an og drøfter det nærmere på et
senere tidspunkt.
11.

Orientering medarbejderrepræsentant

Intet at meddele.
12.

Orientering fra præst
Meghan og Søren afholder arrangement til fritidsfestivalen.
Det har været en travl sommer. Afholdt en velbesøgt taizé
gudstjeneste. Konfirmand indskrivningen starter onsdag d.
28 september. Der har også været besøg i præstegården af
de ældre fra Klippebo.

13.

16.

Orientering fra kontaktperson
Der vil være små ændringer i bemandingen af entre
håndteringen til kirken.
Orientering fra kasserer
Evaluere på ændringer i åbnings tiden af kirken.
Orientering fra kirkeværge
Brøndene på Karlshøj er blevet fyldt.
Orientering fra graver

17.

Har deltaget i kursus i kirkegårdssystemet.
Orientering fra sekretær

14.
15.

Der er indhentet tilbud på edb indkøb. Der er enighed
om indkøbet af udstyret.
18.

Huskekalender. Menighedsråd tur.

19.

Evt. Behov for personalepolitikdag – dato jan/feb
2020.
Beslutning: Der rekvireres en konsulent, der vil holde et
oplæg omkring personalepolitik.
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