Protokol fra Menighedsrådsmøde i Østerlarsker Sogn
onsdag d. 15. juni 2016
Afbud: Marianne Ring, Karen Marie

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt efter tilføjelse af punkt 12.
2. Orientering fra formanden.
Else Linde har tilbudt os en vase til Østerlars Kirke. Jytte kontakter Else.
Der er blevet forespurgt på kirketaxa til transport ved gudstjenester;
der dækkes kun taxakørsel indenfor Østerlars sogn.
Karen Marie har anmodet om tilladelse til evt. kursus på Bornholm om
det nye kirkegårdssystem. Dette beviljes.
Brev fra Københavns Stift. Der skal indhentes børneattester på alle
medarbejdere, frivillige og guider.
Anita har ansøgt om undervisningstimer på Sjællands Kirkemusikskole,
som finder sted på Bornholm. Dette beviljes. Omkostningen deles
mellem Gudhjem og Østerlars sogn.
3. Endeligt budget for 2017.
Ulla redegør kort for ændringerne i det endelige budget, som er
indsendt i forhold til ønsker til drifts- og anlægsinvesteringer for 2017.
Der er budgetsamrådsmøde i Præstegårdsladen d. 31. august.
4. Status på udstilling i stokværket.
Udstillingen på stokværket er oppe at stå, og det ser rigtig godt ud,
mangler blot den sidste belysning.

5. Udflugt for menighedsrådene og medarbejderne d. 4. september.
Vi beslutter at udflugten går til Østerlars Rundkirke efter en kop the i
”Yings the-handel” kl. 15.
Kl. 16.30 rundvisning i kirken ved Amanda.
Derefter spisning på Brøddan.
6. Orientering fra kontaktperson.
Frits har uddelegeret til Karen Marie at finde afløser til ekstra timer.
Frits følger op på dette.
Går godt for turistmedarbejderne.
7. Orientering fra kirkeværge.
Intet nyt
8. Orientering fra kasserer.
Pas på pengene.
Dårlig oplevelse med det islandske kor søndag d. 5. juni, som under
øve-seancen var uforskammet overfor gæster i kirken.
9. Orientering fra sekretær.
Har tilfældigvis talt med provsten efter en gudstjeneste om de mange
opgaver der er for et lille MR. Han er interesseret i tilbagemelding på,
om der er nogle opgaverne, som provstiet evt. vil kunne aflaste os
med.
Vi sætter det på dagsordenen til næste møde, hvor vi drøfter hvilke
opgaver provstiet evt. kan overtage.
10.
Orientering fra organist.
Orgelmeditationer er nu startet (finder sted i juni, juli og august)
9. juli 16 koncert i Østerlars kirke. 3-4 sangere og klaver.
Orgelkoncert i slutningen af august md.

11.

Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.
Se ovenstående.

12.

Våbenhus inventar.
Forslag fra turistmedarbejderne om et ny møbel (disk) i
våbenhuset.
Vi tænker i alternative løsninger til nuværende ”møblering” i
dagligdagen. Må lave en midlertidig løsning.

13.

Indkomne tilbud. Lukket punkt.
Ingen tilbud.

14.

Personale. Lukket punkt.
Intet til referat.

15.

Evt.
Mobile-Pay er nu oprettet i våbenhuset.
Erling tager kontakt til provsten om mulighed for at søge
dispensation for 2 års valgperiode.

Protokol godkendt d. 15. juni 2016

Anne Birk

Erling Aabye dam

Frits Aage Skifter-Hansen

Jytte M. Pedersen

Marianne M. Holm

