Protokol for MR møde d. 23. januar 2020
1. Godkendelse dagsorden: Denne er godkendt. Fraværende til
mødet: Søren Dam og Anne Birk.
2. Orientering: Flagstangen på præstegården er oppe, men der
mangler fastgørelse af barduner. Der er aftale med Kurt Nielsen
Gildesgaard i Nylars omkring opsætning af hegn i præstens have.
Kastanjetræet skulle have været nede, men kranen der skulle
bruges gik i stykker. Jeg går ud fra at de kommer, så snart den er
repareret.

3. Nicky vil gerne give en orientering om, hvad der mangler og hvad
der bør skiftes ud i køkkenet.
Der er det essentielle, lukket affaldsspand, 2 tærtefade, 2
røreskåle, køkkenknive. Generel optimering af f.eks.
Viskestykker. Nye kopper. Og en god oprydning. Køkkenet er
blevet strammet op i skuffer og låger.
Beslutning: Nicky står for indkøbet. Menighedsrådet støtter op
om nødvendigheden af dette.
4. Personalepolitikdag: Tilkendegivelser fra medarbejdere og
rådsmedlemmer om oplevelsen af lørdagen. Vi er desværre nødt
til at finde en anden dag til fortsættelse af vores
personalepolitikdag end den 14. marts. Jakob Post kan ikke
alligevel, og vi vil ikke undvære ham. Forslag til dato.
Beslutning: Erling tager en snak med Jakob omkring en mulig
dato. D. 8 eller 15 februar er oplagte muligheder.
5. Karlshøj: Vi har tirsdag den 21. jan. haft møde med Steenbergs
tegnestue omkring udarbejdelse af udbudsmateriale på

nedrivning af bygningerne. Pris på udbudsmaterialet vil foreligge
om et par uger. Vi forventer nedrevet senest til turistsæsonen
starter.
Beslutning:
6. Påskegudstjenesterne ved Meghan:
Skærtorsdag d. 9 april: Østerlars kl. 18:00 – Nadvermåltid ved
langbord i kirken.
Langfredag d. 10 april: Gudhjem kl. 10:30 - Passionsmesse
Påskedag d. 12 april: Østerlars kl. 09:00
Gudhjem kl. 10:30
Anden påskedag d. 13 april: Højmesse i Østerlars kl. 10:30
Beslutning: Der er enighed om tidspunkterne.
7. Hjemmeside: Kristin orienterer. Det er nu et år siden at hun
overtog vedligeholdelsen af siden. Nu hvor vi er startet på 2020,
er det et spørgsmål om de ældste protokoller skal tages af. Disse
slettes ikke, men deaktiveres for at gøre siden mere overskuelig.
Kristin er i gang med at lave en vejledning til brug af
hjemmesiden, så andre kan vedligeholde ved Kristins fravær.
8. Udtynding af træer i skoven op til haven på præstegården:
Beslutning: Der ses på hvilke træer der skal fjernes, men der en
enighed om opgaven. Karsten og Erling aftaler det videre forløb.
9. Børneattester: Søren og Erling orienterer.
Beslutning: Disse skal hentes hjem igennem kirken. Det bliver
under

10.
Orientering medarbejderrepræsentant
11.
Orientering præst Der var ikke så mange til
julegudstjenesterne som forrige år. Der er blevet talt med
Demens koordinatoren omkring Klippebo. Og der skal ses på
hvordan tjenesterne skal udføres fremadrettet. Denne skal
tilpasse borgerne, så de får mest muligt ud af den.
Spillemandsmessen afholdes i Gudhjem d. 26 april.
Der skal overvejes hvorvidt der skal afholdes fromesse ved
Meghans fravær.
12.

Orientering kontaktperson: Ikke tilstede ved mødet.

13.

Orientering kasserer: Ikke tilstede ved mødet.

14.
Orientering kirkeværge: Der er kommet en henvendelse
vedrørende et erhvervet gravsted. De vil gerne ligge en sten på
gravstedet, med navn på, før det reelt tages i brug.
Beslutning: Stenen må gerne ligges, dog uden navn på.
15.
Orientering graver: Der blev udsendt gravstedsbreve til 25,
der er kommet svar retur og 13 nedlægges og 12 fortsættes.
16.

Orientering sekretær: Intet at orientere.

17.
Orientering fra Organist: Der har været rigeligt at se til.
Børnekoret har været en mere tidskrævende opgave end
forventet. Måske der skulle flere til at varetage opgaven, med at
undervise dem, for at kunne levere et produkt der kan bruges.
Eller andre værktøjer for at opnå dette. Kristin varetager
koncerter i Thorbjørns fravær.

Beslutning: Der etableres kontakt til en sparringspartner, for at
se hvordan et forløb kan iværksættes i 2020.
18.
Huskekalender: Musikudvalgsmøde i marts rykkes. Dato
for nyt møde tilgår. Valgmøde 30 januar omkring
menighedsrådenes valgprocedurer. Karsten deltager. Karen
Marie og Karsten melder sig til distrikt foreningen af
menighedsråds møde, som afholdes i foråret.
19.

Evt.: Der er ikke indkommet nogen emner.

20.
21.

Indkomne tilbud (lukket punkt)
Personale(lukket punkt)

Godkendt af:
Erling Aabye Dam

Meghan Welsch Jakobsen

Karsten Brodersen

Michael Schmidt

Som Suppleanter deltager:
John Christensen

Hans-Erik Andersen.

