Østerlars 1 oktober 2020

Protokol for MR møde 1. okt. 2020
1. Godkendelse dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering fra formanden:
Siden sidst har vi fået en aftale på plads med Kent
Pedersen, om yderligere reparation af
kirkegårdsmuren mod øst. Det drejer sig om
hjørnet ved graverbygning og længere mod nord,
hvor muren med granitsten er totalt løse. Vi har
fået en ekstra bevilling fra provstiet til opgaven i
år.
Korsang er i fuld gang og vi nyder sangen og det
sociale. Håber det kan fortsætte, men man ved jo
ikke i disse coronatider.
Høstgudstjenesten gik fint, der var godt fremmøde
og kirken var flot som altid, tak til graveren.
Efterfølgende var der 3 stk. super suppe hos Anne
Birk, dejligt du kunne Anne, også tak for det.
Vi har fået ny nabo på Agrebygård, Christian
Kofoed Gamlevældegård. Han lejer ca. et halvt
tønderland af os. Det ønsker han at fortsætte med.
3. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2019/Ulla
Pedersen
Fremlagt uden kritiske anmærkninger.

Underskrevet af Erling Aabye Dam.
4. Endelig budget 2021/Ulla Pedersen
Budgettet er godkendt.
Østerlarsker Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35291113, Budget 2021, , Endelig
budget afleveret d. 28-09-2020 15:14

5. Økonomisk oversigt:
Vi kikker lidt på den økonomiske situation dags
dato, det er gået væsentligt bedre hen over
sommeren end vi havde forventet. Det giver os en
spillerum for mere aktivitet bl.a. på Karlshøj/ Ulla
og undertegnede orienterer.
Beslutning: Det ser fornuftigt ud, med det
budgetterede og den forventede indtægt.
6. Julegudstjeneste – hvordan gør vi?: / Michael
orienterer om en evt. streaming er en mulighed.
Så vil vi forelægge det for præsten, når hun
vender tilbage. Andre bud er også velkomne.
Forslag: Streaming er en mulighed, men det er
omstændigt. Og spørgsmålet er om målgruppen
kan benytte de forskellige platforme man kan
lægge det op på.
7. Julemarked i Østerlars 21 November:
Beslutning: Vi deltager gerne med det, der er
forsvarligt på det tidspunkt. Og det vi kan stille op
med til den tid.

8. Ny terrasse på præstegården:
Vi overvejer en ny terrasse allerede i år. Klaus
Elkjær er villig til at hjælpe os. Har kikket på
gamle billeder af tidligere terrasser på
præstegården. Forslag til udseende forelægges
præsten.
9. Tur for Gudhjem og Østerlars menighedsråd
og suppleanter.
Vi har set på forskellige muligheder. Men
Coronaen har besværliggjort de ideer. Vi ser på
hvad fremtiden bringer. Erling tager kontakt til
formanden i Gudhjem og vender ideer med ham.
10. Højtalere til udendørs brug i corona tider.
Der er for tiden behov for ekstra højtaler i
våbenhuset til at nå ud til dem som ikke kan
være i kirken. Når vi arrangerer ceremonier
uden for kirken skal der være mulighed for
lydforstærkning.
Beslutning: Michael tager kontakt til Alex
Burgedahl eller et andet firma der kan håndtere
opgaven.
11. Åben kirke/andagtsøgende i vinterhalvåret:
Hvordan holder vi åbent i kirken hen over
vinteren?
Coronaen må der tages højde for.

Beslutning: Vi lader den stå bemandet åben hen til
1 november i henhold til de annoncerede tider.
Erling tager kontakt til provstiet, før denne dato,
for at høre om de fremtidige retningslinjer.
12. Orientering fra medarbejderrepræsentant
Se under pkt. 17
13. Orientering fra præst
Ikke tilstede
14. Orientering fra kontaktperson
Kørerrampe ved indgangen. Der har været et
uheld. Rampen har ikke kunne klare den gentagne
tunge belastning på hængslet. Der er pt. lagt en
klods under og dette er stabilt. Rampen er flytbar
og skal bruges ude og inde. DNS bliver adspurgt
om det er noget de ligger inde med, for at få en
mere stabil løsning.
15. Orientering fra kasserer
Intet at orientere om.
16. Orientering fra kirkeværge
Lys over døren ind til kirken. Der skal ses på
noget nyt. Den gamle kan ikke mere. Erling og
Karsten ser på hvad der er af muligheder.
Ideer til hvad vi gør med parkeringspladsen næste
år. Så de områder man ikke må parkere på bliver
markeret bedst muligt. Evt. 3 store mark sten.
Hans-Erik ser på sagen.
17. Orientering fra graver
-DSN kommer med sin lastbil tirsdag d. 6. okt. kl. 8.
-Erfa-gruppe. Mine graverkollegaer kommer til Erfa torsdag d.8. kl. 9.
-Vi tre fra Kirkegården er på grandækningskursus i Nylars torsdag d. 22.
okt.

-Ulla har været på besøg og udfylde alle papirerne, vi har fået tilsendt fra
Provstiet ang. nye kirkegårdstakster. Tak til Ulla. Uden dig havde jeg
aldrig fundet ud af det.
-Jeg har 30. sept. brugt 1026,25 gravermedhjælpertimer.
-Jeg holder friweekend i kommende weekend. Rikke tager en
urnenedsættelse lørdag og gudstjenesten søndag.
-Tempelridder stenens kors bliver berørt for ofte, så korset falder ned.
Dette er af marmor. Er det en mulighed for at sætte et lille gitter for?
Karsten kigger på det.
-Grøftekanterne ser godt ud. Kommunen er ikke glade for det grundet
biodiversiteten.

18. Orientering fra sekretær
Intet at orientere om.
19. Evt.
Der er juletræs tænding ved Østerlars brugs
27/11. Skal vi deltage? Vi hører Thorbjørn om
han kan være musikalsk behjælpelig.
20. Indkomne tilbud (lukket punkt)
21. Personale (lukket punkt)
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