Protokol MR møde 17/1-2019

1: Dagsorden Godkendt.
2: Orientering fra Erling. Generalforsamling i distriktsforeningen 6/2. Program uddeles. Forårsmødet er
flyttet fra d. 4 april til den 3 april grundet foredragsholderen. Tilmelding til formanden. Telefon og mail
lister opdateres.
3: Udgår
4: Visions dagen. Gennemføres. Foreløbig 10 Deltagere. Se tillægget.
5:Foredrags aften. Tilbud om foredrag. Forsøge at lave et fælles arr. I samarbejde med de forskellige
omkringliggende kirker. Ca. tidspunkt forår 2019 eller efterår. Erling arbejder videre med dette.
6: Karlshøj. Godkendelse fra provstiet er sendt videre til landmåler, for sammenlægning af matrikler.
Hans Erik tager stilling til hvornår brøndene skal kastes til.
7: Turistmedarbejdere 2019. omkring 1000 guide timer året i kirken. Skal fordeles lidt mere ligeligt. Ønske
om en til to gange om ugen med aften åbning i højsæsonen. Evt. Tirs. Ons. Tors. Juli – medio august. En
ramme for en evt. aftale forventes at komme på plads ved møde 18/1. Info tilgår.
8: Turistinformation på polsk. Tilbud om gratis oversættelse af forskellige info tryksager omkring kirken.
Info foldere og plancher omkring kirken og dennes inventar. Det er tilbud fra en filologi studerende på
universitetet i Gdansk. Karen-Marie tager kontakten og aftaler muligheden for et nærmere forløb. Vi
betaler gerne hendes rejse herop for at besigtige det foreliggende arbejde.
9: Ny alterdug. Klar til brug. Og dåbskanden er klar.
10: Kristin varetager at servicere turistdelen af Østerlars kirkes hjemmeside. Samt på sigt den ordinære del.
Gøre kommandovejen kortere, for derved at opnå hurtigere opdatering af siden. Og give siden et andet
udtryk, samt gøre denne mere levende. Husk at dokumenterer arbejdsgangene, så det kan ende ud i en
videns base. Så der ikke går viden omkring drift og vedligeholdelse tabt.
11: Nøgler til Kirke og præstegård. Hvem har hvad? Karen Marie har liste over nøgler til (H-nøgler) kirken.
Mappen med info over nøglehavere til (K-nøgler) præstegården foreligger ikke pt. Denne har oprindeligt
været afgået kirkeværges ansvar. Karsten noterer ned hvem der har hvad og indhenter pris på omlægning
af lås til konfimandstuen inkl. 10 nøgler.
12: Udgår
13: Næste medarbejder møde 30 april. Ny medarbejder rep. Ønske om at man bliver skrevet op med et
orienterende punkt på dagsorden. Orientering fra medarbejderrepræsentant.
14: Kasserer. Revisionen er gået ok. Dåbskanden er blevet renoveret efter alle kunstens regler. Forespørgsel
vdr. En der vil Fortælle om arkæologiske fund, han vil gerne kunne indrage kirken under foredraget. Der er
ingen invendinger til dette blandt mødedeltagerne.
15: Kirkeværgen orienterer. Karen-Maries printer virker nu. Der skal ses på graverkontorets indhold. Der
ses på belysning.

16: Graveren orienterer. Brugt 1444 timer i 2018. Ønske om at forgylde kandelabrene ved alteret. Det
besluttes at der ikke skal fortages nogen forgyldning af kandelabrene. Ønske om nedstøbning af rør til
juletræet, så dette ikke vælter. Ønske om nyt stof til præsterummet i kirken, de nuværende er falmede lilla.
Theresa kan sy dem, hvis der gives grønt lys. Evt. lave dem i de forskellige farver der passer til kirkeåret.
Beslutningen omkring dette tages med præsten. Ønske om funktionelle pumper ved kirken. De virker ikke.
Der skal en smed med kendskab til dette for at få dem til at virke.
Holst har orienteret om at det nu koster 60,- at få leveret blomster. En renovering af kronen i våbenhuset,
der er kommet tilbud fra en gørtler, dette er videregivet til Karsten.
En guide fra natur Bornholm kommer i april med en delegation af naturvejledere og gerne vil se kirken. Kan
de få lov at gøre dette gratis? Der er givet tilladelse til dette. Overtræk til pjeceholderen. Theresa kører
hjem og henter stofprøve. Der er enighed om at gøre dette.
17: Orientering fra sekretæren. Intet at melde.
18: Evt. En gave til Anne Cirkola, da hun stopper. En ryste sammen tur for ordinære medlemmer af
menighedsrådet, 10-12 Maj på Hotel Nyborg Strand.
19: Lukkede punkter
20: Lukkede Punkter
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