Protokol fra menighedsrådsmøde i Østerlarsker sogn
torsdag d. 24. maj 2018
Afbud: Marianne
Dagsorden:
1. Godkendelse dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Orientering fra formanden.
Meget fin aften med arkæolog Finn Ole Nielsen
på Multihuset om området ved Karlshøj. Der var mødt ca. 55 lyttende op og det
var vildt imponerende, hvad han kunne formidle.
der udtrykkes stor anerkendelse til alle medarbejdere og rådsmedlemmer for
den daglig indsats. der udtrykkes håb om at medarbejder rep. kan afse tid
til deltage i rådsmøderne.
3. Kirkegårds- og præstegårdssyn.
Jytte, Karsten og Erling har været på tur rundt og set hvordan tilstanden er af
ovennævnte. Generelt ser det godt ud, men der kommer nye
vedligeholdelses opgaver hele tiden. Synsrapporter udsendt. Det
besluttes at følgende opgaver sættes i gang allerede nu i 2018.
Ventilation i fyrrum.
Dør/Låge i fyrrum
Vindue i kapellet males.
Olietank op og afledning af vand fra fyrrum etableres i samme omgang,
samt indkøb af dykpumpe.
Præstegårdens vinduer i gavl mod vest og port males i år.
Vindue i kapel males.
Etab. af udendørs el-stik ved kapel.
Vandnæse ved hoveddør til konfirmandstuen repareres.

4. Regnskabsrapport 1. kvartal 2018.
Kort gennemgang af regnskab v/revisor,- regnskabsrapport er fremlagt og
godkendt,
5. Budget 2019/Ulla Pedersen. - budget for 2019 fremlagt og godkendt

6. Ønsker til budgettet Qua synsrapport.
Karsten Brodersen har indhentet budgetforslag til etablering af brandalarm,
projektet meldes ind som ønske i 2019.(anslået ca. 400000 kr. + moms)
Graveren har et ønske om en bedre løsning på græsklipning, ønske om ny
plæneklipper meldes ind i budget for 2019 anslået ca. 30000 kr.-.
Mos fjernes fra stråtag
Vinduerne i forpagterboligen males.
Ny flagstang
Kloak ved hestestald renoveres.
Udendørslys ved gangsti fra kirkegårdsport til våbenhus.
7. Persondataforordning.
Træder i kraft 25. maj. Ulla orienterede kort.
8. Visions afslutning 8. juni.
Meghan – Agnete Pedersen – Anne Birk og Erling har et oplæg klar til
visionsdagen, hjulpet godt på vej af Kirsten Mose fra stiftet. Oplægget
bliver præsenteret på mødet den 8. juni.

9. Alterdug.
Vi beundrer dugen og den nye blonde, som Dorte Lillemor har kreeret. Blonden
skal nu syes på, og så har vi en meget fin donation fra hende. Dette skal
markeres på et tidspunkt. (Syerske Gunvor Rossil)
10. Præstetavlen/Meghan W. Jakobsen. Søren tager kontakt til Anne
Cirkola for arbejdets umiddelbare udførsel.

11. TV – Gudstjenesten i 10. juni. Meghan Jacobsen opfordrer til sikre
så stort et fremmøde af kirkens menighed som muligt - bl.a. ved at lade
budskabet spredes fra mund til mund, - så rammerne for præsentationen
af Østerlars kirke bliver så festlige som muligt.

12. Turistinformation på engelsk.
Turistsæson start og turist information på engelsk ved de udstillede plancher på
stokværket/Anne Birk. Beslutning : Anne Cirkola forespørges om
muligheden for at frembringe en tysk version af teksterne.

13. Fritidsfestival 9. juni.
Hvordan deltager vi./ Søren Dam. : - Beslutning Søren Dam og Meghan
Jacobsen møder frem ved begivenheden.
14. Menighedsråds valg til efteråret.
Dem der sidder i rådet i dag har måske gjort sig nogle overvejelser, men jeg
håber inderligt alle vil hjælpe til nogle år endnu. :-)
15. Musikudvalg ved Østerlars kirke
Vi nedsætter et lille musikudvalg bestående af Thorbjørn, Erling og Meghan,
som virker frem til næste år. I feb./marts sætter vi os sammen med
Gudhjem og planlægger næste sommers arrangementer.
16. Orientering fra præst. Taget efterretning.
17. Orientering fra kontaktpersonen. Der er planlagt en pilgrimstur
den 6/7 & 7/7 med sang i kirken med organist.
18. Orientering fra kasserer. Indtægterne er lidt lavere i år end
sædvanligt det overvejes at udvide åbningstiden i juli og august fra 17 til
19
19. Orientering fra kirkeværge. ingen bem.
20. Orientering fra graver.
Årsdalegrus i Atriumgården er i orden. Der var lige pludselig alligevel mulighed
for at få det.
Rampe til mødding på ny kirkegård. Vi har alle materialerne købt ind i efteråret
2016. De ligger i hestestalden. Der mangler en person, som kan udføre
arbejdet. - beslutning Jacob Lund forespørges om at udføre opgaven.
Holdere til bænkerækkerne. Har en brochure med fra Dan Sand med
muligheder, - mulighederne undersøges nøjere i forb. med besøg fra
virksomheden i sept.
21.
22.

Orientering fra sekretær.
Afbud
Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.

23. Evt. - Årlig udflugt forsøges koordineret med Gudhjem meninghedsråd
den 9. sept kl. 15.00

24.

Indkomne tilbud. (lukket punkt)

25.

Personale. (lukket punkt)

Protokol godkendt torsdag d. 24. maj 2018
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