Protokol for menighedsrådsmøde 14. maj 2019
1. Godkendelse dagsorden.
Beslutning: Godkendt.
2. Orientering fra formanden:
Formanden synes vi er kommet godt i gang med
opdatering af vores hjemmeside. Der bliver lagt
forskellige billeder op, som gør den levende. Vi kan
opfordre til, at man sender dagligdagsbilleder til
web Østerlars. Så har Kristin noget at plukke i.
Vores vision ligger på siden og der er fulgt op med
referater. Fint. En ting der undrer, hvorfor skal
turistsiden ligge med en ”boks” om ”Google
effektivitet”. Er det vedkommende for andre en
menighedsrådet?
Nicky er siden sidst blevet hjælper på
præstegården, både på rengøring og hjælp til
konfirmander, samt andre kirkerelevante opgaver.
Det fungerer rigtig godt og vi er meget tilfredse.
3. Budget 2020: Vi har nu et oplæg til budget 2020 og
det vil formanden i fravær af regnskabsføreren
fremlægge.
Beslutning: Budgettet er gennemgået og godkendt
af MR.

4. Turistsæsonen: En kort orientering, hvad status er
pt. Besøgende i forhold til sidste år.
De arbejdsmæssige forhold i våbenhuset, siden vi
har lavet om på bordet og diverse andre ting.
Fungerer det ?
Beslutning: Der er god tilfredshed omkring dette.
5. Karlshøj: Status på ØB som skal fjerne
maskinhuset.
Der er endnu ikke givet tilladelse til flytning af
huset til ny destination ved Østerlars
Idrætsforening. Vi afventer.
Brøndene er endnu ikke sløjfet, men vi beslutter en
dato for arbejdets udførelse.
Beslutning: Karsten får en aftale på plads omkring
brøndene.
6. Kirkesangerne: Vi er generelt meget tilfredse med
to sanger ordningen, men vil i slutningen af august
evaluere på den. Derefter om vi skal fortsætte.
Jelena skal til Knudsker for at afløse, så der vil
skulle ændres på sammensætningen af sangere.
Beslutning: Meghan tager kontakt til Jelena for at
høre om hun kan anbefale nogen.

7. Tur for menighedsrådet til næste års landsmøde:
Der er sat midler af til en tur for rådet. En mulighed
er Landsmødet for menighedsråd, som er den 5.-7.
juni 2020. Eller er der andre ønsker?
Beslutning: Vi arbejder på at vi tager afsted i 2020.
8. Orientering fra medarbejderrepræsentant:
Der er udsendt referat fra medarbejdermødet til
alle MR. medlemmer. Kommentarer?
9. Orientering fra præst:
Vi er kommet med i en ny bog om Bornholm.
(Bornholm – Lindhardt & Ringhof)
Der er konfirmationer 1 i Gudhjem og 5 i Østerlars.
Vores kor skal synge i Almindingen i anledning af
Pinsen.
Prædikenværkstedet kører stadig på bedste vis. Der
er godt fremmøde.
Erling og Meghan har ansøgt stiftsrådet om støtte til
at kunne holde nogen foredrag af større kaliber på
øen.
10. Orientering fra kontaktperson:
Multihusets fritidsfestival i August. Vi deltager med
Søren og Meghan som repræsentanter for Østerlars
Kirke.

11. Orientering fra kasserer
Det har været en god april måned. Der har været
godt besøgt.
12. Orientering fra kirkeværge
13. Orientering fra graver
Salmebøger: Karen Marie har indhentet tilbud på
genindbinding af salmebøger. Dette er videregivet til
MR.
Lyd: Der kommer ny lydmand. Service Center
Bornholm overtager opgaven.
Brandmateriel: Der er kommet 2 ekstra
brandtæpper og 2 ekstra brandslukkere.
Regulativ til kirkegårdens brugere:
Karen Marie har udfærdiget en ny tekst.
Menighedsrådet støtter op om den nye tekst til
regulativet.
Flaghejsning ST. Bededag på Præstegården:
Søren hejser det om morgenen. Karen Marie finder en
til nedtagning.

14. Orientering fra sekretær:
Intet at orienterer om.
15. Evt.
Meghan har modtaget henvendelse fra Åbne
døre. Omkring foredrag om forfulgte kristne. Vi
retter henvendelse til dem omkring dette i 2020.
Indkøb af nye laptops. Tages på det lukkede
punkt.

16. Indkomne tilbud. (lukket punkt)
17. Personale (lukket punkt)
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