Protokol fra menighedsrådsmøde i Østerlarsker Sogn
torsdag d. 15. marts 2018

1. Godkendelse dagsorden
Dagsorden godkendt efter tilføjelse af pkt. 2a.
2. Orientering fra formanden.
Lyset på øverste stokværk er færdigt, og det ser rigtig godt ud.
2a. Der er ved at blive lavet ny bordkant til vores alterdug af Dorthe (Lillemor),
som hun forærer os. Vi giver en rejse herover som tak til hende.
3. Regnskab 2017 v. Ulla Pedersen.
Fremlagt og godkendt af Østerlarsker Sogns Menighedsråd, CVR-nr.35291113,
Regnskab 2017, afleveret d. 14-03-2018 kl.09:59.
4. Handicap toilet.
Vi afventer ny ansøgning og undersøger evt. nye muligheder for
beliggenhed/tilbygning efter køb af Karlshøj.
5. Karlshøj.
Anne Birk og Erling har underskrevet dokumenter til tinglysning af skødet.
Erling har talt med Finn Ole Nielsen (chef arkæolog på Bornholm). Han vil
gerne komme og fortælle om stedet op til kirken, og vil formentlig kunne give
os lidt råd og vejledning. Dette bliver formentlig i maj md.
6. Visionsdag
Lørdag d. 17. marts kl. 9.30 - 15.30 sammen med Gudhjem menighedsråd.
Kommunikationsmedarbejder fra Stiftet Kirsten guider os i gennem dagen.
Program er sendt ud.
7. Turistsæson - entre i kirken.
Nye priser på entré gældende fra 2018:
Voksne og pensionister: 20 kr.
Børn og unge under 10 år gratis
Unge mellem 10 og 18 år: 10 kr.
Bornholmske skolebørn/klasser: Gratis
Lejrskoler og skolebørn over 10 år fra hovedlandet 10 kr. pr elev. (Som hidtil)

Dog 2018 undtaget for de turistselskaber, der allerede har lavet aftaler med
vognmænd til en pris på 10 kr. pr voksen, er allerede opkrævet til 2017 priser.
Anne laver nyt prisskilt. Granitblokken kommer op i weekenden før påske.
8. Guidning af turister Anne Cirkola
Beslutning om evt. guidede ture sættes på ”Stand By”.
9.

Orientering fra præst.
Arrangement skærtorsdag aften - udvalg af Meghan, Anne og Søren.
Svært at skaffe organist til afløsning ind i mellem.
Fire TV-gudstjenester skal optages i Østerlars kirke til sommer. Meghan
skal prædike til en af dem.
Pinsedag morgenmad i skoven som tidligere. Gudstjeneste efterfølgende
i kirken.

10.

Orientering fra kontaktperson.
Septiktank på præstegården bliver nu tømt.
Krydtogtskib lørdag d. 28. april.
Medarbejdermøde d. 20. april. Web-master er også inviteret.

11.

Orientering fra kasserer.
Har aflæst måler på Karlshøj. Obs. varme, vand m.m.

12.

Orientering fra kirkeværge. Afbud.

13.

Orientering fra graver.
Kandalabre står med rigtige stearinlys i, som kun tændes ved højtiderne.
Dansand kommer d. 16. - 20. april. Karen-Marie undersøger tidligere
aftale/tilbud for bænke.
Afventer tøvejr og forår så den sidste gran kan fjernes.
Gravermedhjælper starter igen d. 3. april.

14.

Orientering fra sekretær.
Intet nyt.

15.

Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.
Kirkekaffe palmesøndag v. Anne og Marianne.

16.

Evt.
Orientering vedr. brandudstyr i kirken v. Karsten.

17.

Personale (lukket punkt)

18.

Tilbud (lukket punkt)
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